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KATA SAMBUTAN 

Peran guru profesional dalam proses pembelajaran sangat penting sebagai kunci 
keberhasilan belajar siswa. Guru profesional adalah guru yang kompeten 
membangun proses pembelajaran yang baik sehingga dapat menghasilkan 
pendidikan yang berkualitas. Hal tersebut menjadikan guru sebagai komponen 
yang menjadi fokus perhatian pemerintah pusat maupun pemerintah daerah 
dalam peningkatan mutu pendidikan terutama menyangkut kompetensi guru. 
 
Pengembangan profesionalitas guru melalui program Guru Pembelajar (GP) 
merupakan upaya peningkatan kompetensi untuk semua guru. Sejalan dengan 
hal tersebut, pemetaan kompetensi guru telah dilakukan melalui uji kompetensi 
guru (UKG) untuk kompetensi pedagogik dan profesional pada akhir tahun 2015. 
Hasil UKG menunjukkan peta kekuatan dan kelemahan kompetensi guru dalam 
penguasaan pengetahuan. Peta kompetensi guru tersebut `dikelompokkan 
menjadi 10 (sepuluh) kelompok kompetensi. Tindak lanjut pelaksanaan UKG 
diwujudkan dalam bentuk pelatihan guru paska UKG melalui program Guru 
Pembelajar. Tujuannya untuk meningkatkan kumpetensi guru sebagai agen 
perubahan dan sumber belajar utama bagi peserta didik. Program Guru 
Pembelajar dilaksanakan melalui pola tatap muka, daring (online), dan campuran 
(blended) tatap muka dengan online.  

 
Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
(PPPPTK), Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan Kelautan Perikanan Teknolngi Informasl dan Komunlinisl (LP3TK 
KPTIK), dan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah 
(LP2KS) merupakan Unit Pelaksana Teknis di Iingkungan Direktorat Jenderal 
Guru dan Tenaga Kependidikan yang bertanggung jawab dalam 
mengembangkan perangkat dan melaksanakan peningkatan kompetensl guru 
sesuai bidangnya. Adapun perangkat pembelajaran yang dikembangkan tersebut 
adalah modul untuk program Guru Pembelajar (GP) tatap muka dan GP online 
untuk semua mata pelajaran dan kelompok kompetensl. Dengan modul ini 
diharapkan program GP memberikan sumbangan yang sangat besar dalam 
peningkatan kualitas kompetensi guru. 
 
Mari kita sukseskan program GP ini untuk mewujudkan Guru Mulia Karena 
Karya. 

 

Jakarta,    Februari 2016 

Direktur Jenderal  

Guru dan Tenaga Kependidikan, 

 

 

Sumarna Surapranata, Ph.D, 

NIP  195908011985031002  
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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Program Guru Pembelajar (GP) sebagai salah satu strategi pembinaan guru  dan 

tenaga kependidikan diharapkan dapat menjamin guru dan tenaga kependidikan  

mampu secara terus menerus memelihara, meningkatkan, dan mengembangkan  

kompetensi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan 

GP akan mengurangi kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki guru dan 

tenaga kependidikan dengan tuntutan profesional yang dipersyaratkan. 

 

Guru dan tenaga kependidikan wajib melaksanakan program GP baik secara 

mandiri maupun kelompok. Khusus untuk program GP dalam bentuk diklat 

dilakukan oleh lembaga pelatihan sesuai dengan jenis kegiatan dan kebutuhan 

guru. Penyelenggaraan diklat program GP dilaksanakan oleh PPPPTK dan 

LPPPTK KPTK atau penyedia layanan diklat lainnya. Pelaksanaan diklat tersebut 

memerlukan modul sebagai salah satu sumber belajar bagi peserta diklat. Modul 

merupakan bahan ajar yang dirancang untuk dapat dipelajari secara mandiri oleh 

peserta diklat berisi materi, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi 

yang disajikan secara sistematis dan menarik untuk mencapai tingkatan 

kompetensi yang diharapkan sesuai dengan tingkat kompleksitasnya. 

  

Modul diklat program GP ini merupakan substansi materi pelatihan yang dikemas 

dalam suatu unit program pembelajaran yang terencana guna membantu 

pencapaian peningkatan kompetensi yang didesain dalam bentuk printed 

materials (bahan tercetak).  Modul Diklat program GP ini berbeda dengan 

handout, buku teks, atau bahan tertulis lainnya yang sering digunakan dalam 

kegiatan pelatihan guru, seperti diktat, makalah, atau ringkasan materi/bahan 

sajian pelatihan. Modul Diklat program GP pada intinya merupakan model bahan 

belajar (learning material) yang menuntut peserta pelatihan untuk belajar lebih 

mandiri dan aktif.   
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B. Tujuan Pembelajaran 

Modul Diklat program GP ini bertujuan untuk memfasilitasi peserta dengan sikap, 

keterampilan dan pengetahuan yang dipersyaratkan pada kegiatan 

pembelajaran. Sikap, pengetahuan dan keterampilan tersebut merupakan 

kompetensi-kompetensi profesional yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia. Sehingga setelah mengikuti pembelajaran ini peserta 

diharapkan dapat: 

1. menganalisis arsitektur system mikroprosesor sesuai prosedur dengan benar, 

2. mengevaluasi sistim pengalamatan memori dan I/O sesuai prosedur dengan 

benar, 

3. mengevaluasi proses pembuatan program dengan flowchart sesuai prosedur 

dengan benar, 

4. mengkreasi program aplikasi berbasis mikroprosesor sesuai prosedur 

dengan benar, 

5. menganalisis Bahasa pemrograman sesuai prosedur dengan benar. 

6. mengevaluasi dasar-dasar pemrograman sesuai prosedur dengan benar, 

7. mengevaluasi cara akses interface sesuai prosedur dengan benar, 

8. mengkreasi program aplikasi pada sistim kontrol elektronika sesuai prosedur 

dengan benar. 

 

Kemampuan ini merupakan bagian dari pengembangan keprofesian 

berkelanjutan agar para guru dapat mengembangkan keilmuan yang diampunya 

secara kreatif di lingkup pendidikan kejuruan yang akan menyumbang 

pengembangan profesi di bidang Teknik Elektronika Audio Video. 
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C. Peta Kompetensi 

No 
Kompetensi 

Utama 

Standar Kompetensi Guru 
Indikator Esensial/ Indikator 

Pencapaian Kompetensi (IPK) Kompetensi Inti 
Guru 

Kompetensi Guru  
Paket Keahlian 

 Profesional 

Menguasai materi, 
struktur, konsep 
dan pola pikir 
keilmuan yang 
mendukung mata 
pelajaran yang 
diampu 

2.1. Menganalisis aturan 
K3 sesuai standar 
(Depnaker, OSHA). 

2.1.1. Menguraikan symbol K3 
berdasarkan standar 

2.1.2. Mengidentifikasi peralatan 
K3 sesuai jenis dan fungsinya 

2.2. Mengevaluasi kaidah-
kaidah K3, kerja bangku, 
teknik sambung, dan 
tatakelola bengkel. 

2.2.1. Memeriksa kaidah-kaidah 
K3 sesuai standar 

2.2.2. Memeriksa kaidah-kaidah 
kerja bangku sesuai standar 

2.2.3. Memeriksa kaidah-kaidah 
teknik sambung sesuai standar 

2.2.4. Memeriksa kaidah-kaidah 
tata kelola bengkel sesuai 
standar 

2.3. Mengevaluasi 
penggunaan standard K3, 
kerja bangku, teknik 
sambung, dan tata kelola 
bengkel. 

2.3.1. Menemukan kesalahan 
secara sistimatis tentang 
penggunaan standard K3 

2.3.2. Menemukan kesalahan 
secara sistimatis tentang 
prosedur penggunaan peralatan 
kerja bangku 

2.3.3. Menemukan kesalahan 
secara sistimatis tentang 
prosedur penggunaan peralatan 
teknik sambung 

2.3.4.Menemukan kesalahan 
secara sistimatis tentang 
prosedur perawatan dan 
perbaikan peralatan bengkel 

2.4. Mengkreasi proyek 
bengkel elektronika. 

2.4.1. Merancang desain proyek 
sebagai produk bengkel 
elektronika  

2.4.2. Memproduksi proyek 
sebagai produk bengkel 
elektronika 

2.4.3. Merencanakan panduan 
perakitan (buku manual) produk 
bengkel elektronika memenuhi 
standar K3. 

D. Ruang Lingkup 

Pada Modul Diklat program GP ini akan membahas materi tentang teknik kerja 

bengkeluntuk paket keahlian Teknik Elektronika Audio Video dikemas dalam 8 

kegiatan pembelajaran, meliputi: 

1. kegiatan pembelajaran 1 bertujuan untuk memfasilitasi peserta mampu 

menguasai sikap,  pengetahuan dan keterampilan yang dipersyaratkan pada 

kegiatan pembelajaran tentang arsitektur sistem mikroprosesor, 

2. kegiatan pembelajaran 2 bertujuan untuk memfasilitasi peserta mampu 

menguasai sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dipersyaratkan pada 

kegiatan pembelajaran tentang sistim pengalamatan memori dan I/O, 



4 
 

3. kegiatan pembelajaran 3 bertujuan untuk memfasilitasi peserta mampu 

menguasai sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dipersyaratkan pada 

kegiatan pembelajaran tentang proses pembuatan program dengan 

flowchart, 

4. kegiatan pembelajaran 4 bertujuan untuk memfasilitasi peserta mampu 

menguasai sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dipersyaratkan pada 

kegiatan pembelajaran tentang program aplikasi berbasis mikroprosesor, 

5. kegiatan pembelajaran 5 bertujuan untuk memfasilitasi peserta mampu 

menguasai sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dipersyaratkan pada 

kegiatan pembelajaran tentang Bahasa pemrograman, 

6. kegiatan pembelajaran 6 bertujuan untuk memfasilitasi peserta mampu 

menguasai sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dipersyaratkan pada 

kegiatan pembelajaran tentang dasar-dasar pemrograman, 

7. kegiatan pembelajaran 7 bertujuan untuk memfasilitasi peserta mampu 

menguasai sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dipersyaratkan pada 

kegiatan pembelajaran tentang cara akses interface, 

8. kegiatan pembelajaran 8 bertujuan untuk memfasilitasi peserta mampu 

menguasai sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dipersyaratkan pada 

kegiatan pembelajaran tentang program aplikasi pada sistim kontrol 

elektronika. 

E. Saran Cara Penggunaan Modul 

Untuk memperoleh hasil belajar secara maksimal, dalam menggunakan modul ini 

maka langkah-langkah yang perlu dilaksanakan antara lain: 

1. bacalah dan pahami dengan seksama uraian-uraian materi yang ada pada 

masing-masing kegiatan belajar yang berupa paparan fakta/data, konsep, 

prinsip, dalil, teori, prosedur, keterampilan, hukum dan nilai-nilai. Bila ada 

materi yang kurang jelas, peserta diklat dapat bertanya pada instruktur 

pengampu kegiatan belajar, 

2. kerjakan setiap tugas formatif (soal latihan) untuk mengetahui seberapa 

besar pemahaman yang telah dimiliki terhadap materi-materi yang dibahas 

dalam setiap kegiatan belajar, sekaligus dapat memfasilitasi peserta dalam 

menganalisis untuk berpikir dan bersikap kritis serta memantapkan sikap, 

pengetahuan, serta keterampilan yang terkait dengan uraian materi, 
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3. baca ringkasan yang merupakan sari pati dari uraian materi kegiatan 

pembelajaran untuk memperkuat pencapaian tujuan kegiatan pembelajaran. 

4. tulis umpan balik, rencana pengembangan dan implementasi dari kegiatan 

belajar pada halaman yang tersedia sebagai rencana tindak lanjut kegiatan 

pembelajaran. 

5. cocokkan hasil latihan/kasus/tugas pada kunci jawaban untuk mengukur 

tingkat pemahaman dan keberhasilan anda. 

6. untuk kegiatan belajar yang terdiri dari teori dan praktik, perhatikanlah hal-hal 

berikut: 

a. perhatikan petunjuk-petunjuk keselamatan kerja yang berlaku, 

b. pahami setiap langkah kerja (prosedur praktikum) dengan baik, 

c. sebelum melaksanakan praktikum, identifikasi (tentukan) peralatan dan 

bahan yang diperlukan dengan cermat, 

d. gunakan alat sesuai prosedur pemakaian yang benar, 

e. untuk melakukan kegiatan praktikum yang belum jelas, harus meminta 

ijin instruktur terlebih dahulu, 

f.  setelah selesai, kembalikan alat dan bahan ke tempat semula 

7. jika belum menguasai level materi yang diharapkan, ulangi lagi pada kegiatan 

belajar sebelumnya atau bertanyalah kepada instruktur yang mengampu 

kegiatan pembelajaran yang bersangkutan, 

8. bila anda kesulitan terhadap istilah/kata-kata/frase yang berhubungan 

dengan materi pembelajaran, anda dapat melihat pada daftar glosarium yang 

tersedia pada modul ini. 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 1 : ARSITEKTUR 

SISTEM MIKROPROSESOR 

A. Tujuan 

Setelah menyelesaikan materi ini, peserta diharapkan dapat; 

1. menguraikan fungsi setiap bagian dalam arsitektur mikroprosesor sesuai 

fungsinya dengan benar, 

2. mengidentifikasi setiap bagian dalam arsitektur secara blok diagram sesuai 

fungsinya dengan benar. 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Menguraikan fungsi setiap bagian dalam arsitektur mikroprosesor.  

2. Mengidentifikasi setiap bagian dalam arsitektur secara blok diagram. 

C. Uraian Materi 

1. Fungsi  Bagian dalam  Arsitektur Mikroprosesor  

Pada dasarnya mikroprosesor adalah terdiri tiga bagian pokok yang saling 

bekerja sama antara yang satu bagian pokok yang saling bekerja sama antara 

yang satu dengan yang lainnya.  

 

 

Gambar 1 1 Arsitek von Neumann 
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Gambar 1.1 merupakan arsitektur von Neumann yaitu arsitektur yang diciptakan 

oleh John von Neumann (1903-1957). Ketiga bagian pokok tersebut adalah 

bagian pengontrol, bagian penyimpan (memori), bagian operasi (Arithmetic Logic 

Unit). 

 

 

Gambar 1 2 Dasar arsitek komputer von Neumann 

 

Konsep arsitektur von Neumann ini seperti pada gambar 1.2 adalah pembagian 

komputer menjadi 2 bagian secara garis besar: memori dan prosesor, di mana 

data terletak di dalam memori, dan prosesor adalah yang memanipulasi data. 

 

Gambar 1 3 Blok Diagram Mikroprosesor Z80 
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Seperti yang terlihat pada gambar 1.3 adalah gambar blok diagram dari 

mikroprosesor Z80. Adapun fungsi dari bagian-bagian blok diagram 

mikroprosesor adalah sebagai berikut: 

a. Pengontrol 

Pada bagian pengontrol ini terdiri dari register perintah, pendekoder perintah, 

pengontrol waktu dan aliran (pengontrol waktu dan logika). Penjelasan 

lengkapnya adalah: 

1) Register Perintah 

Register perintah diisi langsung dari bus data sistem melalui bus data 

internal. Pada informasi 8 bit yang dibawa ke register ini adalah selalu 

menunjukkan suatu kode operasi dari sebuah perintah. 

2) Pendekoder Perintah 

Masing-masing bit dalam register perintah di uji / di periksa keadaan 

tegangannya (H atau L) oleh pendekoder perintah . Dengan demikian hal 

tersebut dapat dipastikan bahwa informasi yang disimpan dalam register 

perintah adalah merupakan suatu kode operasi tertentu. 

3) Pengontrol Waktu dan Aliran  

Unit ini berfungsi mengkoordinasikan antara jalannya sinyal di dalam dan di 

luar mikroprossesor dengan waktu. Unit pengontrol ini menyimpan 

informasi internal mikroprossesor yang berasal dari pendekoder perintah 

dan dari luar unit sistem. Sinyal yang di terima dari luar adalah sinyal detak 

(clock), sinyal kontrol (WR, RD) dan sinyal penawaran (Riset, int) 

pengontrol waktu dan logik memberikan informasi balik pada unit sistem 

seperti sinyal tulis diberikan ke unit sistem menunjukkan bahwa pada unit 

ini akan ditulis sebuah data. 

 

Keseluruhan dari sinyal masuk dan keluar pada unit pengontrol waktu dan 

logika ini disebut bus kontrol.  

 

b. Penyimpan (Memori) 

Prinsip dari mekanisme penyimpan dari sebuah Mikroprossesor seperti 

terlihat pada table 1.1 di bawah. 
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Tabel 1 1 Mekanisme penyimpan dari sebuah Mikroprossesor 

 

Multiplexer 

Pemilih 

register 

A F 

B C 

D E 

H L 

Penghitung perintah ( PC ) 

Penunjuk Stack (Stack Printer ) 

Penyimpan sinyal alamat 

 

Mekanisme penyimpan dari  Z 80 di bagi dalam enam kelompok fungsi yaitu: 

 multi plexer / pemilih register, 

 register sementara A – F, 

 pegister pasangan BC, DE, HL, 

 penunjuk stack (stack printer), 

 penghitung perintah, 

 penyimpan sinyal alamat. 

 

Dari ke enam kelompok fungsi mekanisme penyimpanan meikroprosesor Z 80 

dapat dijelaskan sebebagai berikut: 

1) Multi plexer / Pemilih Register 

Melalui multiplexer 1 pemilih register, lokasi memori dalam blok register yang 

dipilih dapat di tulis atau di baca. 

2) Register  sementara A - F 

Register sementara terdiri dari dua register 8 bit , yang dapat dipakai sebagai 

register tunggal (8 bit) ataupun  dipakai sebagai register pasangan (16 bit) 

untuk proses internal Mikroprosesor. Register A - F adalah sama dengan 

penghitung data dari penghitung sederhana.  Dalam register A - F  bagian 

alamat 16 bit dari sebuah perintah disimpan untuk sementara. 

3) Register pasangan BC, DE, HL 

Register pasangan BC, DE,HL dalam program dipakai sebagai register 

tunggal atau sebagai register pasangan. Bila dipakai sebagai register tunggal 

maka dia dapat dipakai sebagai penyimpan 8 bit. Bila dipakai sebagai 

register pasangan, dia dapat menyimpan 16 bit, sebagai contoh alamat lokasi 
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memori 16 bit. Dalam mikroprosessor tersedia perintah khusus untuk register 

16 bit ini. 

4) Penunjuk Stack (Stack Pointer) 

Melalui sebuah program adalah memungkinkan untuk melihat proses 

penulisan/pembacaan data ke/dari alamat stack yang telah ditentukan.  

Alamat awal dari stack diisi ke penunjuk stack melalui sebuah perintah 

khusus. 

 

 

Gambar 1 4 Fungsi dari petunjuk stack 

 

Dari gambar 1.4 di atas dapat dijelaskan prinsip bekerja dengan Stack adalah, 

bila sebuah data dari mikroprosessor ditulis ke dalam stack, maka yang pertama 

kali dilakukan adalah isi dari penunjuk stack dikurangi 1 dan data tersebut di tulis 

pada alamat ini (alamat awal stack -1), kemudian penunjuk stack dikurangi 1, 

sehingga data berikutnya ditulis pada alamat awal stack-2. Proses ini terus 

berlangsung pada setiap penulisan data ke dalam stack. Penunjuk ini terus 

berlangsung pada setiap penulisan data ke dalam stack, penunjuk stack selalu 

menunjuk pada alamat lokasi stack yang ditulis terakhir. 
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Gambar 1 5 Penulisan ke dalam stack 

 

Seperti terlihat pada gambar 1.5,  pada pembacaan sebuah data dari stack, 

pertama ini dari alamat stack yang aktif saat itu (alamat awal stack -2) di baca 

dan kemudian penunjuk printer di tambah 1. Kemudian pada penunjuk stack 

terisi alamat awal stack -1 dibaca. Jadi data yang terakhir ditulis pada stack akan 

di baca pertama pada saat pembacaannya. Sehingga proses pembacaan pada 

saat stack digambarkan sebagai LIFO (Last In First Out). 

5) Penghitung Perintah 

Pada penghitung perintah terdiri dari alamat masing - masing data yang 

dibaca sebagai alamat penyimpan program berikutnya. Data yang disimpan 

dalam penyimpan program selalu adalah kode operasi (up - code) , perintah 

dan data (sebagai contoh bagian alamatnya) Penghitung perintah 

mempunyai tugas untuk selalu meletakkan mikroprosessor pada posisinya 

yang benar pada jalannya program. 

6) Penyimpan Sinyal Alamat (Adress Catch) 

Bila data dari blok register dihubungkan ke bus alamat, maka selanjutnya 

data ini disimpan sementara dalam penyimpan sinyal alamat. Sebagai contoh 

mikroprosesor mengakses stack, maka isi dari penunjuk stack di isi dalam 

penyimpan sinyal alamat. Pengurangan isi dari penunjuk stack pada proses 

penulisan dalam stack atau penambahan isi penunjuk stack pada proses 

pembacaan dari stack terjadi melalui penghitung naik/turun. Bila 

mikroprosessor mengakses penyimpan program , maka isi dari penghitung 
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perintah diisi ke dalam penyimpan sinyal alamat. Pembentukan alamat dari 

instruksi yang akan dilaksanakan berikutnya (penambahan isi penghitung 

perintah) terjadi melalui penghitung naik. Bila alamat yang dibentuk dengan 

register pasangan HL, DE, BC, W2, penyimpanan sementara dalam 

penyimpan sinyal alamat terjadi dalam cara yang serupa. 

 

c. Operasi 

Prinsip mekanisme operasi  sebuah Mikroprosessor dapat digambarkan seperti 

pada gambar 1.6.  

 

 

Gambar 1 6 Prinsip mekanisme operasi  sebuah Mikroprosessor 

 

Mekanisme Operasi Z 80 di bagi dalam lima kelompok fungsi, yaitu: 

 Unit aritmatik - logika (ALU), 

 Register Pengumpul (Akkumulator = AKKU), 

 Register Operan/sementara (OP), 
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 Register terkondisi (Flag), 

 Pengoreksi Desimal. 

Dari lima kelompok fungsi mekanisme operasi mikroprosesor Z80 dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

1) Unit Aritmatik Logika, 

Bagian ALU melaksanakan semua operasi aritmatik dan logika. 

2) Register Sementara (Register Operan), 

3) Akkumulator. 

Operasi Aritmatik dan Logik selalu dijalankan dengan operan-operan 

pertama disimpan sementara dalam akkumulator operan ke dua disimpan 

sementara dalam penyimpan sementara (register sementara). Kedua operan 

dijalankan pada operasi yang ada di akkumulator. ALU mengisi hasil operasi 

ke akkumulator. 

4) Register kondisi (PSW = Program Stakes Word). 

Dalam register kondisi 8 bit terdiri dari 5 flip-flop syarat, yang diset atau di 

reset tergantung dari hasil operasi aritmatik atau logik dari ALU. 

Flag : 

 

 

 

Ada 5 flag dalam unit sentral dari Z 80 adalah : 

 Bit DQ ( posisi 21) adalah Flag carry 

 Bit D2 ( posisi 22) adalah Flag parity 

 Bit D4 ( posisi 24) adalah Flag carry pembantu 

 Bit D6 ( posisi 26) adalah Flag zero 

 Bit D7 ( posisi 27) adalah Flag tanda 

Dalam bit D1, D3, dan D5 tidak terdapat informasi,maka diabaikan. 

5) Pengontrol  Desimal 

Dengan cara ini untuk merubah hasil biner dari perintah penjumlahan ke 

dalam bilangan BCD (Bilangan desimal yang dikodekan secara binner). 
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Contoh : 

Hasil Operasi Binner adalah: 

 16‟ 16 

    = OFH 

  

0000 1111 B 

 

Pengoreksi desimal merubah hasil binner dalam bilangan BCD: 

 16‟ 16   10‟ 10 

        = 15 D 

  

0000 1111B   0001 0101 B 

 Hasil Biner Hasil BCD 

 

2. Arithmetic Logic Unit (ALU) 

Rangkaian logik yang ada pada ALU adalah: 

 A  B (logik AND), 

 A  B (logik OR), 

 A  B (logik Ex - OR), 

 Adder / Subtractor. 

Gambar blok diagram rangkaian ALU digambarkan seperti gambar 1.7 di bawah. 

 

Gambar 1 7  Blok diagram ALU 
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Untuk memilih keluaran, maka S6 dan S5 berfungsi sebagai data selector yang 

komposisinya terlihat seperti table 1.2 di bawah. 

 

Tabel 1 2 Tabel Kebenaran Data Selector 

Data Selektor Keluaran Keterangan 

S6 S5 Yn =  

0 0 X 0n adder/Subtracter 
0 1 X 1n AND 
1 0 X 2n OR 
1 1 X 3n EX OR 

 

Rangkaian logika data selector dapat digambarkan seperti gambar 1.8 di bawah. 

 

 

Gambar 1 8 Rangkaian Data Selector 

 

Pada prinsipnya, data selector adalah berupa multiplekser dengan dua buah 

kontrol selector S6 dan S5. Pada kondisi S6 = 0 dan S5 = 0, maka selektor akan 

memilih keluaran adder/subtraktor. Pada kondisi kondisi S6 = 0 dan S5 = 1, maka 

selektor akan memilih keluaran AND. Pada kondisi kondisi S6 = 1 dan S5 = 0, 

maka selektor akan memilih keluaran OR dan pada kondisi kondisi S6 = 1 dan S5 

= 1, maka selektor akan memilih keluaran EX-OR. 
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3. Akumulator 

Seperti pada gambar di bawah adalah sebuah ALU berfungsi sebagai 

akumulator. 

 

 

Gambar 1 9 Rangkaian akumulator 

 

Pengembangan dari ALU adalah Akkumulator yang mana disamping blok fungsi 

sebelumnya pada ALU digunakan juga tambahan sebagai Sinyal kontrol (S8) 

keluaran dari ROM, Carry flag, Register, Clock, dan Umpan balik dari keluaran 

Register sebagai masukan A. 

 

Sinyal kontrol S8, clock dan Carry Flip-Flop. Carry Flip-Flop ( pengunci ) di 

kontrol melalui sinyal S8 bersama-sama dengan clock pada level “H”. Carry Flip-

Flop ini disebut sebagai Flag (Bendera). Apakah flag akan diberi clock atau tidak 

itu tergantung dari program ROM dengan kombinasi sinyal melalui gerbang AND, 

sehingga carry = “1” yang berarti Flip-Flop akan diisi. S8=1. Clock=1 

 

Pada register dan umpan balik, hasil operasi dari ALU (Yn) dengan sinyal “H” 

pada clock akan di simpan sementara pada register. Keluaran dari register di 
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umpankan ke masukan A. Sehingga isi register bersama-sama dengan informasi 

dari masukan B dapat berfungsi sebagai rangkaian logika.  

D. Aktifitas Pembelajaran 

1. Selama proses pembelajaran, peserta hendaknya mengidentifikasi setiap 

bagian dalam arsitek mikroprosesor. 

2. Sebagai tugas praktek mandiri, buatlah uraian tentang fungsi setiap bagian 

dalam arsitektur mikroprosesor Z80 secara detail!. 

3. Untuk menambah wawasan dan informasi anda, akses salah satu publikasi di 

website yang berkaitan tentang arsitektur sistem mikroprosesor dan jawablah 

pertanyaan berikut ini: 

a. Uraikan fungsi setiap bagian dalam  arsitektur mikroprosesor  

b. Identifikasi setiap bagian dalam arsitektur secara blok diagram! 

4. Amati lingkungan bengkel/laboratorium anda, apakah sudah memiliki modul 

pembelajaran tentang arsitektur sistem mikroprosesor beserta alat bantu 

mengajarnya ? Jika tidak ada, peluang apa saja yang bisa anda lakukan 

untuk menerapkannya? 

E. Latihan/Tugas 

1. Sebutkan tiga bagian pokok pada Mikroprosesor! 

2. Jelaskan fungsi ALU  (Arithmatic Logic Unit) pada mikroprosesor! 

3. Jelaskan fungsi dari pengontrol! 

4. Sebutkan operasi apa saja yang ada pada ALU? 

5. Sebutkan 3 buah rangkaian logika yang ada pada ALU! 

6. Gambarkan secara blok dari ALU! 

F. Rangkuman 

Pada dasarnya mikroprosesor adalah terdiri tiga bagian pokok yang saling 

bekerja sama antara yang satu bagian pokok yang saling bekerja sama antara 

yang satu dengan yang lainnya. Ketiga bagian pokok tersebut adalah bagian 

pengontrol, bagian penyimpan, dan bagian operasi. Pada bagian pengontrol ini 

terdiri dari register perintah, pendekoder perintah, pengontrol waktu dan aliran 

(Pengontrol waktu dan Logika). 
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Mekanisme Penyimpan dari  Z 80 di bagi dalam enam kelompok fungsi yaitu 

Multi plexer / pemilih register, Register sementara A – F, Register pasangan BC, 

DE, HL, Penunjuk stack (stack printer), Penghitung perintah, dan Penyimpan 

sinyal alamat. Mekanisme Operasi Z 80 di bagi dalam lima kelompok fungsi, yaitu 

Unit aritmatik - logika (ALU), Register Pengumpul (Akkumulator = AKKU), 

Register Operan/sementara (OP), Register terkondisi (Flag), dan Pengoreksi 

Desimal. 

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

1. Umpan Balik 

Setelah mempelajari kegiatan pembelajaran ini, periksa penguasaan 

pengetahuan dan keterampilan anda menggunakan daftar periksa di bawah ini: 

 

No Indikator Ya Tidak Bukti 

1. Menguraikan fungsi setiap bagian 

dalam  arsitektur mikroprosesor 

   

2. Mengidentifikasi setiap bagian 

dalam arsitektur secara blok 

diagram. 

   

 

2. Tindak Lanjut 

a. Buat rencana pengembangan dan implementasi di lingkungan laboratorium 

kerja anda. 
 

b. Gambarkan suatu situasi atau isu di dalam laboratorium anda yang mungkin 

dapat anda ubah atau tingkatkan dengan mengimplementasikan sebuah 

rencana tindak lanjut. 

c. Apakah judul rencana tindak lanjut anda? 

d. Apakah manfaat/hasil dari rencana aksitindak lanjut anda tersebut? 

e. Uraikan bagaimana rencana tindak lanjut anda memenuhi kriteria SMART 

(spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, rentang/ketepatan waktu).   
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 2: SISTIM 

PENGALAMATAN MEMORI DAN I/O 

A. Tujuan 

Setelah menyelesaikan materi ini, peserta diharapkan dapat: 

1. memeriksa rangkaian dasar pengalamatan, fungsi baca/tulis pada sistem 

memori sesuai prosedur dengan benar, 

2. memeriksa rangkaian dasar pengalamatan I/O, fungsi baca/tulis pada 

sistem interfacesesuai prosedur dengan benar. 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Memeriksa rangkaian dasar pengalamatan, fungsi baca/tulis pada sistem 

memori. 

2. Memeriksa rangkaian dasar pengalamatan I/O, fungsi baca/tulis pada sistem 

interface. 

C. Uraian Materi 

1. Kapasitas Pengalamatan Memori 

Kapasitas penyimpan pada RAM atau EPROM tergantung pada jumlah pin 

alamat (Ao - An) dari RAM/EPROM tersebut, dan dihitung dengan rumus: 

Kapasitas Penyimpan = 2 n + 1   
 

 

Sebagai contoh: 

Jumlah pin sebuah RAM 6116 = sebanyak 11 buah (Ao  A10). Maka kapasitas 

RAM ini adalah: 

2 ( 10 + 1 ) = 2 11 = 2048 lokasi  

Untuk menentukan alamat awal dan akhir dari penyimpan/memori di atas dapat 

ditentukan sebagai berikut : 

a. Alamat awal dapat ditentukan 0000 H yaitu alamat awal program counter dari 

CPU atau alamat akhir RAM atau EPROM sebelumnya ditambah 1. 
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b. Alamat akhir dapat ditentukan sesuai dengan jumlah kapasitas RAM/EPROM 

tersebut ditambah dengan alamat awalnya.  

 

Contoh 1 :  

Mencari alamat akhir dari pengalamatan RAM atau EPROM yang 

berkapasitas 1 KByte (1024 Byte), bila alamat awal pengalamatan = 10 buah 

(Ao  A9) 

 

Tabel 2 1 pengalamatan RAM atau EPROM yang berkapasitas 1 Kbyte 

 

A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 Alamat 

512 256 128 64 32 16 8 4 2 1  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    000H  
= alamat 
awal 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 + 3FFH   
= kapasi-
tas max. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   3FFH = alamat 
akhir 

 

Kapasitas : 512 + 256 + 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 + 1 = 1024 

lokasi 

( alamat 000 dihitung sebagai 1 lokasi ) 

 

Contoh 2 : 

Mencari alamat akhir  dari pengalamatan RAM atau EPROM yang 

berkapasitas 2 K Byte, bila alamat awal pengalamatan = 400 H.       

Jumlah PIN alamat = 11 buah ( Ao - A10 ). 
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Tabel 2 2 pengalamatan RAM atau EPROM yang berkapasitas 1 KByte 

 

A11 A10 A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 Alamat 

2048 1024 512 256 128 64 32 16 8 4 2 1  

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    400 H  = ala -
mat 
awal 

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 + 7FFH 
= 
kapasitas 
maximal 

=kapa
sitas 
max 

1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    BFFH   = 
alamat 
akhir  

= ala -
mat 
akhir 

 

 
Kapasitas : 

1024 + 512 + 256 + 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 + 1 = 

= 2048 lokasi  

 

2. Konfigurasi Memori 

Seperti pada gambar 2.1 di bawah, kaki-kaki nomor 1,2,3,4,5,6,7,8,19, 22 dan 23 

berfungsi sebagai alamat atau lokasi data yang tersimpan dalam IC tersebut, 

berdasarkan kombinasi pin kaki tersebut alamat lokasi penyimpanan adalah 000 

sampai 3FF. Kaki write enable WE  pada saat low berfungsi untuk menulis data 

ke dalam memori (write), Chip select  CS pada saat low mengaktifkan chip akan 

ditulisi data atau dibaca datanya, Output enable OE  digunakan dengan sinyal 

low saat chip akan dibaca datanya. Data yang dituliskan ke dalam memori dan 

data yang dibaca dari memori dimasukkan lewat kaki-kaki  D0 sampai dengan 

D7.   
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Keterangan pin : 

VCC = + 5 Volt 

CS = Chip Select ( aktif low ) 

OE  = Out put Enable ( aktif 

low ) 

WE  = Write Enable ( aktif 

low ) 

GND = Ground 

A0  A10  = Masukan alamat 

D0  D7   = Input output data 

 

Gambar 2 1 Konfigurasi RAM 6116 

 

3. Pengalamatan RAM 6166 dalam Operasi Dasar 

Operasi dasar yang dilaksanakan pada RAM  adalah operasi penulisan data 

atau pembacaan data ke / dari RAM oleh CPU. Data yang tersimpan sifatnya 

sementara, tergantung pada catu daya pada RAM. 

 

 

Gambar 2 2 RAM 6166 
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a. Proses Jalannya Operasi Dasar RAM 6116 

Berikut ini ditunjukkan proses jalannya operasi dasar RAM 6116 yaitu: 

1) Proses Penulisan Data: 

 Tentukan data pada Bus Data ( SD3 - SD0 ) 

 Contoh : 6 H 

 Tentukan Alamat Penyimpan ( SA3 - SA0 ) 

 Contoh : OH 

 S WE   

 S OE  ditutup 

 S CS ditutup - dibuka 

 Ulangi proses penulisan diatas (langkah 1 - 5) untuk mengisi alamat 

lainnya yaitu 4 H dengan data EH (catu jangan diputuskan pada proses 

ini). 

2) Proses Pembacaan Data: 

 Posisi sakelar SD3 - SD0 pada posisi terbuka semua 

 Tentukan Alamat Penyimpan (SA3 - SA0) yang akan dibaca datanya 

 Contoh : OH 

 S WE   

 S OE    

 S CS  - dibuka 

 Pada LED LD3 - LD0 akan menunjukkan data 6 H 

 Ulangi proses pembacaan diatas (langkah 1 - 6) untuk membaca isi 

alamat penyimpan lainnya. Yaitu : 4 H. 

 Data yang akan ditunjukkan pada LED LD3 - LD0 adalah EH. 

 

b. Pengalamatan EPROM 2716 dalam Operasi Dasar 

Operasi dasar yang dapat dilakukan pada EPROM adalah hanya operasi 

pembacaan data dari EPROM oleh CPU. Data tersimpan tetap permanen  pada 

EPROM dan tidak tergantung pada catu daya . Pengisian data pada EPROM 

dilakukan dengan mempergunakan EPROM Writer/Programer. 
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Gambar 2 3 EPROM 2716 

 

c. Jalannya Operasi Dasar (Proses Pembacaan) EPROM 2716 

 Tentukan alamat penyimpan ( SA3 - SA0 ) yang isinya akan dibaca 

 S OE    

 S CS  - dibuka 

 Pada LD3 - LD0 akan menunjukkan isi alamat yang dipilih 

 Ulangi langkah 1 - 4 untuk membaca data pada alamat lain 

 Putuskan catu daya chip 2716 

 Ulangi langkah 1 - 5 untuk membaca data alamat - alamat yang sama 

pada langkah 1 - 5 

 Hasil pada LD3 - LD0 menunjukkan data yang sama walaupun catu daya 

telah diputuskan. 

 

d. Pengalamatan RAM 6116 dan EPROM 2716 pada Sistem Minimal Z - 80 

Dalam pengalamatan ini, beberapa pin masukan dari CPU Z - 80, juga 

dipergunakan dalam pengalamatan RAM dan EPROM ini. Selain pin - pin kontrol  

WR / WE ,  RD OE/  dan Bus Data, dari CPU, juga digunakan pin - pin alamat 

A15 - A0 dan  MREQ  . Pin A15 - A0 dipergunakan untuk memberikan data 



26 
 

alamat  RAM/EPROM. MREQ  digunakan bersama sinyal - sinyal alamat A15 - 

A0 untuk mengaktifkan RAM/EPROM. Rangkaian pendekode pengalamatan 

RAM/EPROM berfungsi untuk mengaktifkan RAM/EPROM pada daerah 

pengalamatannya, yaitu mulai dari alamat awal sampai alamat akhir dari 

RAM/EPROM, sesuai dengan peta pengalamatannya. Pin - pin alamat CPU 

yang tidak termasuk dalam daerah pengalamatan RAM/EPROM, harus 

diperhatikan dan diikutkan dalam pengalamatan RAM/EPROM.  

 

Untuk menghindari adanya beberapa alamat RAM atau EPROM yang menunjuk 

pada data lokasi RAM/EPROM yang sama, oleh sebab itu pin - pin  alamat CPU 

ini bersama - sama dengan sinyal   MREQ  dipergunakan sebagai masukan dari 

pendekode pengalamatan RAM/EPROM. Hasil pendekodean alamat (keluaran 

pendekode pengalamatan), dihubungkan ke pemilih Chip( CS /  CE )    dari 

masing - masing Chip. 

 

 

 

Gambar 2 4 Pengalamatan RAM 6116 dan EPROM 2716 
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e. Perencanaan Pendekode Pengalamatan RAM/EPROM 

 

Tabel 2 3 Pemetaan lokasi pengalamatan RAM/EPROM 
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f. Persamaan Boole 
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  Bekerja dengan negatif    yang dicari 

 

 

 

Gambar 2 5 Rangkaian pendekode pengalamatan RAM /EPROM 
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4. Pengalamatan Programmable Peripheral Interface PPI8255 

PPI 8255 terdiri dari 4 register port yang menampung data 8 bit dan 

berhubungan dengan bus data sistem melalui bus data internal. Dalam register 

ini ditempatkan data  masukan, keluaran atau data kata kendala. Masing-masing 

register mempunyai alamat sendiri yang dapat dipilih melalui pengkodean 

pengalamatan PPI 8255. 

 

Menunjukkan Pin - Pin dari PPI 8255 dengan fungsinya masing – masing. 

 

Tabel 2 4 Pin dari PPI 8255 dengan fungsinya 

 

 

Nama Pin 

D7 - D0 Data Bus 
(Bidirectional) 

RESET Reset Input 

CS Chip Select 

RD Read Input 

WR Write Input 

A0,A1 Port Adress 

PA7-PA0 Port A (BIT) 

PB7-PB0 Port B (BIT) 

PC7-PC0 Port C (BIT) 

Vcc +5 Volts 

GND 0 Volt 

 

Pin - Pin Saluran Data : 

 Bus Data : D7 - D0 

 Bus Port A : PA7 - PA0 

 Bus Port B : PB7 - PB0 

 Bus Port C : PC7 - PC0 

 

Pin - Pin Saluran Pengontrol : 

 Baca (Read) : RD 

 Tulis (Write) : WR 

 Reset  : Reset 
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Pin-pin pendekode alamat : 

Pin - pin yang sangat penting untuk mengkode alamat register PPI 8255 adalah 

pin alamat : A1 dan A0 serta pemilih chip (Chip select /CS) 

Penjelasan fungsi masing-masing pin dan penggunaannya dalam rangkaian 

D7 - D0 : Dihubungkan ke sakelar dan LED. 

  Sakelar dan LED menggantikan fungsi Bus Data sebagai 

  jalannya data 2 arah (membaca dan menulis). 

  Untuk rangkaian ini pada saat operasi membaca data, posisi  

    sakelar SD7 - SD0 harus terbuka. 

PA7 - PA0  : Dihubungkan ke LED. 

  Konfigurasi PPI 8255 mengatur port A sebagai terminal keluaran     

  data dan LED dipakai untuk menampilkan data keluaran pada   

  terminal port A. 

PB7 - PB0  : Dihubungkan ke sakelar. 

    Sakelar dipakai untuk memasukkan data ke terminal port B. 

RD    : Dihubungkan ke sakelar. 

   Sakelar dipakai untuk memasukkan sinyal baca pada terminal  

     RD. 

WR    : Dihubungkan ke sakelar. 

   Sakelar dipakai untuk memasukkan sinyal tulis pada terminal  

    WR. 

    Sakelar Write (S WR) terbuka : operasi menulis. 

RESET  : Dihubungkan ke sakelar. 

   Sakelar dipakai untuk memasukkan sinyal Reset pada terminal  

    Reset. Sakelar Reset (S Rs) terbuka : PPI tidak terreset. 

CS   : Dihubungkan ke sakelar. 

   Sakelar dipakai untuk memasukkan sinyal Pemilihan Chip pada  

  terminal (CS) Chip Select. Sakelar CS terbuka : PPI aktif. 

A1-A0   : Dihubungkan ke sakelar. 

   Sakelar dipakai untuk memasukkan data alamat Port. 
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Tabel 2 5 Operasi Dasar PPI 8255 

 

Reset CS RD WR A1 A0 Operasi reset 

1 X X X X X Port A,B dan C sebagai 
Masukan 

Operasi Membaca ( Read ) 

0 0 0 1 0 0 Port A    Bus Data 

0 0 0 1 0 1 Port B   Bus Data 

0 0 0 1 1 0 Port C    Bus Data 

Operasi Menulis ( Write ) 

0 0 1 0 0 0 Bus Data    Port A 

0 0 1 0 0 1 Bus Data    Port B 

0 0 1 0 1 0 Bus Data    Port C 

0 0 1 0 1 1 Bus Data    Register 
Kontrol 

Fungsi yang tidak diperbolehkan 

X 1 X X X X Bus Data    Berimpedansi 
tinggi 

0 0 0 1 1 1 Kondisi tidak syah 

0 0 1 1 X X Bus Data    Berimpedansi 
tinggi 

 

Seperti pada gambar 2.10 di bawah menunjukkan bagaimana cara untuk 

menghubungkan masing-masing Pin dan penggunaannya dalam menstransfer  

data. 

 

 

Gambar 2 6 Rangkaian PPI 8255 
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a. Jalan Operasi Dasar PPI 8255  

Berikut ini diuraikan Proses jalannya operasi dasar PPI 8255 yaitu: 

1) Proses Inisialisasi PPI 8255. 

 Tentukan data kata kendala pada Bus Data (S D7 - S D0) 

 Contoh : 82H (Port A=Keluaran, Port B=Masukan). 

  

 SA0 dan SA1    ditutup (Alamat Register Kontrol) 

 S RD    

 S CS   

 S WR   - dibuka (Operasi Menulis). 

 Hasil LED PA7 - PA0 = Padam 

 

2) Proses Menulis Data dari Bus Data ke Port A. 

 Tentukan data (yang akan dikeluarkan ke Port A) pada Bus Data SD7 - 

SD0 

  

  

 S RD    

 S CS    

 S WR  - dibuka (operasi Menulis) 

Hasil LED pada PA7- PA0 menyala sesuai data saklar SD7-SD0 berarti telah 

terjadi pemindahan data dari bus data ke port A (penulisan data dari Bus 

Data ke Port A) 

 

3) Proses Membaca Data dari Port B ke Bus Data 

  

   

 S WR    

 S CS    

 S RD - dibuka (operasi Membaca) 
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b. Pengalamatan PPI 8255 pada sistem minimal Z 80 

Beberapa pin masukan dan keluaran dari CPU Z 80 dipergunakan dalam 

pengalamatan PPI ini. Selain pin-pin kontrol seperti WR , RD ,RESET dan Bus 

Data dari CPU, juga dipergunakan Pin alamat A7-A0 dan Pin IOREQ . A7-A0 

dipergunakan untuk memberikan data alamat port. IOREQ  dipergunakan 

bersama sinyal-sinyal alamat A7-A2 untuk mengaktifkan PPI 8255. A7-A2 dan 

IOREQ  merupakan masukan dari Blok Pendekode Peng-alamatan Port PPI, 

yang mana dalam Blok Pengalamatan ini dibangun Rangkaian Pendekode.  

 

Rangkaian Pendekode ini berfungsi untuk mengaktifkan PPI 8255 pada daerah 

peng-alamatannya. Kondisi data A7-A2 (yang bersama-sama IOREQ , dapat 

mengaktifkan PPI 8255 melalui CS) dan kondisi data A1-A0 dapat 

menentukan/menunjukkan alamat-alamat Port dan Register Kontrol PPI. 

 

 

 

Gambar 2 7 Pengalamatan PPI 8255 pada sistem minimal Z 80 

 

Sebelum rangkaian Pendekode/Pengalamatan Port PPI 8255 dibuat, maka kita 

harus menentukan peta alamat Port masukan keluaran. 

  



33 
 

Sebagai contoh : 

IOREQ
 

A

7 

A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 

0 0 0 0 0 0 0 1 1 

 

Dari bantuan tabel di atas, kita dapat menganalisa, bahwa untuk mengaktifkan 

PPI 8255, kondisi A7-A2 dan IOREQ dari CPU harus berkondisi “LOW” (“0”). dan 

untuk menentukan alamat Port A,B,C dan Register Kontrol ditentukan oleh A1 

dan A0. Untuk membangun rangkaian Pendekode Pengalamatan Port sesuai 

data hasil analisa diatas,dapat dibangun dengan mempergunakan gerbang TTL 

dasar atau dengan Dekoder TTL 74138/74139. 

 

 

 

Gambar 2 8 Rangkaian Pendekode Pengalamatan Port PPI 

 

Pada sistem Mikroprosessor dengan PPI lebih dari 1, hubungan - hubungan PIN 

dari PPI dengan CPU, seperti pada sistem Mikroprosessor dengan 1 PPI yang 

jelas berbeda adalah pada Blok Pendekode Pengalamatan Port PPI. 

  

Port A  - - - - - -  00H 

Port B  - - - - - -  01H 

Port C  -  - - - -  02H 
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Sebagai contoh : 

IOREQ A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

0 0 0 0 1 0 1 0 0 

0 0 0 0 1 0 1 0 1 

0 0 0 0 1 0 1 1 0 

0 0 0 0 1 0 1 1 1 

0 0 0 1 0 0 1 0 0 

0 0 0 1 0 0 1 0 1 

0 0 0 1 0 0 1 1 0 

0 0 0 1 0 0 1 1 1 

 

 

D. Aktifitas Pembelajaran 

1. Selama proses pembelajaran, Anda hendaknya mengidentifikasi rangkaian 

dasar pengalamatan pada memori dan dan pengalamatan I/O pada interface. 

2. Sebagai tugas praktek mandiri, buatlah rangkaian dasar pengalamatan, 

fungsi baca/tulis pada sistem memori mikroprosesor Z80 dan juga rangkaian 

dasar pengalamatan I/O, fungsi baca/tulis pada sistem interface 

mikroprosesor Z80 secara detail!. 

3. Untuk menambah wawasan dan informasi anda,akses salah satu publikasi di 

website yang berkaitan tentang sistim pengalamatan memori dan i/o dan 

jawablah pertanyaan berikut ini: 

a. Periksa rangkaian dasar pengalamatan, fungsi baca/tulis pada sistem 

memori! 

Port A1   - - ----------- - -  14H 

Port B1    -- - ----------- -  15H 

Port C1 - -  ------------- -  16H 

Register Kontrol1 - ----- 17H 

Port A2  - -  - - - --------- 24H 

Port B2   - - - - - - -------  25H 

Port C2 - - - -  - - - - - - -  26H 

Register Kontrol2 -  - - -  27H 

 

 

PPI1 
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b. Periksa rangkaian dasar pengalamatan I/O, fungsi baca/tulis pada 

sistem interface! 

4. Amati lingkungan bengkel/laboratorium anda, apakah sudah memiliki modul 

pembelajaran tentang rangkaian dasar pengalamatan, fungsi baca/tulis pada 

sistem memori mikroprosesor Z80 dan juga rangkaian dasar pengalamatan 

I/O, fungsi baca/tulis pada sistem interface mikroprosesor Z80 beserta alat 

bantu mengajarnya ? Jika tidak ada, peluang apa saja yang bisa anda 

lakukan untuk menerapkannya? 

E. Latihan/Tugas 

1. Jika jumlah pin sebuah RAM (Misal 6116) = sebanyak 10 buah (A0 - A9) 

Berapa kapasitas RAM tersebut ?  

2. Jelaskan fungsi Pin - Pin dari Konfigurasi PPI 8255 ! 

3. Jelaskan fungsi CS  (Chip Select)! 

F. Rangkuman 

1. Kapasitas penyimpan pada RAM atau EPROM tergantung pada 

jumlah pin alamat ( Ao - An ) dari RAM/EPROM tersebut, dan dihitung 

dengan rumus : Kapasitas Penyimpan = 2 n + 1   . 

2. Pengalamatan EPROM 2716 dalam operasi dasar, yang dapat 

dilakukan pada EPROM adalah hanya operasi pembacaan data dari 

EPROM oleh CPU. Data tersimpan tetap permanen  pada EPROM 

dan tidak tergantung pada catu daya . Pengisian data pada EPROM 

dilakukan dengan mempergunakan EPROM Writer/Programer.  

3. Pengalamatan Programmable Peripheral Interface PPI 8255 terdiri dari 

4 register port yang menampung data 8 bit dan berhubungan dengan 

bus data sistem melalui bus data internal. Dalam register ini 

ditempatkan data  masukan, keluaran atau data kata kendala. Masing-

masing register mempunyai alamat sendiri yang dapat dipilih melalui 

pengkodean pengalamatan PPI 8255. 
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G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

1. Umpan Balik 

Setelah mempelajari kegiatan pembelajaran ini, periksa penguasaan 

pengetahuan dan keterampilan anda menggunakan daftar periksa di bawah ini: 

No Indikator Ya Tidak Bukti 

1. 

Memeriksa rangkaian dasar 

pengalamatan (addressing), fungsi 

baca/tulis pada sistem memori. 

   

2. 

Memeriksa rangkaian dasar 

pengalamatan I/O(I/O addressing), 

fungsi baca/tulis pada sistem 

interface 

   

 

2. Tindak Lanjut 

a. Buat rencana pengembangan dan implementasi di lingkungan laboratorium 

kerja anda. 
 

b. Gambarkan suatu situasi atau isu di dalam laboratorium anda yang 

mungkin dapat anda ubah atau tingkatkan dengan mengimplementasikan 

sebuah rencana tindak lanjut. 

c. Apakah judul rencana tindak lanjut anda? 

d. Apakah manfaat/hasil dari rencana aksi tindak lanjut anda tersebut? 

e. Uraikan bagaimana rencana tindak lanjut anda memenuhi kriteria SMART 

(spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, rentang/ketepatan 

Waktu). 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 3 : PROSES 

PEMBUATAN PROGRAM DENGAN FLOWCHART 

A. Tujuan 

Setelah menyelesaikan materi ini, peserta diharapkan dapat; 

1. menemukan prosedur pemecahan masalah dituangkan dalam flowchart 

sesuai standar dengan benar, 

2. menemukan kode/program berdasarkan prosedur pemecahan masalah 

(flowchart) sesuai fungsinya dengan benar. 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Menemukan prosedur pemecahan masalah dituangkan dalam flowchart. 

2. Menemukan kode/program berdasarkan prosedur pemecahan masalah 

(flowchart). 

C. Uraian Materi 

1. Prosedur Pemecahan Masalah Dituangkan dalam Flowchart 

a. Algoritma 

Algorithm berasal dari kata algoritmi, nama latin seorang cendikiawan muslim 

dari Uzbekistan yang bernama Abu Ja‟far Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi. 

Logika Al Jabar Wal Muqabala merupakan buku yang ditulis oleh seorang 

ilmuwan Arab bernama Abu Jafar Muhammad Ibnu Musa Al Khuwarizmi, dalam 

buku tersebut dijelaskan tentang logika penyelesaian permasalahan perhitungan-

perhitungan dan logika (aljabar).  

 

Untuk menghargai penulis buku inilah nama Al Khuwarizmi digunakan untuk 

memberikan nama pada prosedur dan urutan penyelesaian masalah, yaitu 

dengan sebutan Algorism, dan saat ini dikenal dengan sebutan Algorithm, dalam 

bahasa Indonesia di sebut Algoritma. 

 

Algoritma sebutan di bahasa indonesia untuk Algorithm merupakan sebuah ilmu 

yang terkait dengan penyelesaian masalah, ilmu ini berbasis pada logika pikir 

untuk melakukan solusi terhadap suatu permasalahan melalui tahapan solusi 
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sekuensial. Sehingga dapat diambil pengertian Algoritma adalah tahapan atau 

urutan langkah-langkah yang didalamnya berisi solusi logis penyelesaian 

masalah dan tersusun secara sistematis sehingga dapat mencapai tujuan yang 

diharapkan. 

 

Ada 5 (lima) kriteria untuk algoritma agar dapat dikatakan baik (knuth), yaitu :  

1). Masukan (input), tanpa ada input maka proses dalam algoritma tidak akan 

jalan, artinya sebuah algoritma harus memiliki data awal untuk sebuah 

proses sebagai masukan. 

2). Keluaran (Output), ditinjau dari pengertian algoritma di atas maka sebuah 

algoritma harus memiliki minimal keluaran sebagai tujuan, tanpa ada 

keluaran yang pasti tujuan dari algoritma tidak bisa dicapai untuk digunakan 

sebagai solusi permasalahan. 

3). Batasan, karena orientasi algoritma pada tujuan maka harus ada batasan 

dalam mencari solusi, jika hal ini diabaikan maka algoritma akan berpeluang 

untuk tidak mencapai pada tujuan berupa keluaran yang diinginkan. Untuk 

algoritma terbuka artinya tanpa adanya batasan maka akan tampak berupa 

algoritma yang tidak logis dan tidak sistematis serta sulit untuk dimengerti. 

4). Arah, algoritma harus memiliki kejelasan arah guna mencapai tujuan yang 

diinginkan, arah dari sebuah algoritma harus diawali dan harus diakhiri, 

memiliki kejelasan logika dan tahapan sekuensial sehingga didapatkan 

sebuah hasil berupa keluaran algoritma terkait dengan tujuan. 

5). Efisiensi, algoritma harus memiliki efisiensi yang tinggi, artinya tidak 

merupakan penyelesaian yang abstrak (imajiner) atau bukan angan-angan 

tetapi lebih merupakan solusi riil guna menyelesaikan suatu masalah. Disini 

mengandung pengertian untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak perlu atau 

cara memutar-mutar tanpa mengarah pada keluaran sebagai tujuan yang 

diharapkan. 

 

Struktur Algoritma 

Manusia sebagai mahluk Tuhan memiliki akal dan pikiran logis dalam 

menyelesaikan masalah, maka suatu algoritma sebagai bentuk penyelesaian 

masalah akan mengikuti pola akal pikiran manusia. Ada 3 (tiga) struktur dasar 
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 yang dapat dijadikan sebagai acuan pemecahan masalah, yaitu: 

1). Penyelesaian bertahap. Penyelesaian bertahap adalah alur pemikiran yang 

tersuktur, sekuensial, terarah, dan jelas untuk menyelesaikan masalah. 

Urutan atau sekuensial kegiatan pemecahan masalah dilakukan secara 

bertahap, dimana setiap tahap akan memberikan hasil dan hasil tersebut 

akan digunakan untuk proses pada tahap berikutnya. Sebagai catatan 

bahwa  instruksi atau operasi yang digunakan dalam setiap tahap sangat 

menentukan hasil akhir dari suatu algoritma. Artinya bila tahapan operasi 

berubah-ubah tidak konsisten terhadap permasalahan maka mungkin besar 

hasil yang diaharapkan pada akhirnya tidak akan sesuai dengan tujuan. 

2). Pemilihan Alternatif. Pemilihan alternatip yaitu sebuah pilihan yang harus 

ditentukan pada suatu kondisi tertentu, misal berangkat atau tidak berangkat, 

dikerjakan atau tidak dikerjakan, jika pilih satu maka harus masuk, jika pilih 

dua maka harus keluar dan jika pilih tiga maka harus tidak berbuat apa-apa 

dan sebagainya. Yang dimaksudkan dengan kondisi pada pilihan alternatip 

adalah persyaratan yang dapat bernilai benar atau salah atau berupa pilihan 

satu dari sekian alternatip pilihan. Jika operasi kegiatan merupakan pilihan 

kondisi bernilai benar dan salah maka pernyataaan kondisi menggunakan If 

dan Then. 

3). Proses pengulangan. Proses Pengulangan adalah operasi kegiatan yang 

memerlukan tahapan sekuensial berkelanjutan seperti halnya pada 

penyelesaian bertahap, akan tetapi karena prosesnya sama maka dilakukan 

kegiatan mengulang sederetan penyelesaian masalah. Kegiatan yang 

dilakukan secara berulang-ulang tersebut sudah barang tentu disesuaikan 

dengan persyaratan yang telah ditentukan sebelumnya, dengan demikian 

tetap akan diperoleh hasil sesuai yang diharapkan. Pernyataan yang 

digunakan For To Next, Do While, Repeat Until dan sebagainya. 

 

Penulisan Algoritma 

Ada kesepakatan dalam bidang pemrograman untuk menyajikan Algoritma. 

Kesepakatan itu dinyatakan dalam bentuk: 

1). menggunakan bahasa natural dalam bentuk narasi, 

2). menggunakan diagram alir (flowchart).  
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Sedangkan cara penyajian algoritma, adalah sebagai berikut : 

1). Diagram Alir (Flowchart)  

Flowchart adalah algoritma penyelesaian suatu masalah yang diwujudkan 

dalam bentuk penggambaran bagan, dimana dalam bagan tersebut memiliki 

kandungan aliran data yang lebih menggambarkan langkah-langkah 

penyelesaian suatu masalah. Terdapat 2 (dua) penggambaran Flowchart 

yaitu System Flowchart dan Program Flowchart. 

2). Penulisan Algoritma Menggunakan Bahasa Natural 

Untuk penyajian algoritma menggunakan bahasa natural dalam bentuk 

narasi, yang mudah dimengerti orang lain. 

 

Berikut adalah contoh penulisan algoritma. 

Contoh 1 : Kontrol kipas pendingin power amplifier 

1. Menentukan seting suhu awal untuk kipas bekerja yaitu = 50 derajat 
selsius.  

2. Memeriksa suhu awal pendingin power amplifier. 

3. Apakah terdeteksi suhu > = 50 derajat? 

4. Jika ya, nyalakan kipas pendingin. 

5. Jika tidak, kipas mati, kembali ke langkah 2. 

6. Jika setelah kipas menyala periksa suhu pendingin lagi. 

7. Apakah suhu < = 45 derajat selsius? 

8. Jika ya, kipas mati. 

9. Jika tidak kipas tetap menyala. 

10. Kembali ke langkah 6. 

Contoh 2 : Menentukan apakah suatu bilangan merupakan bilangan ganjil atau 

bilangan genap. 

1. Masukkan sebuah bilangan sembarang. 

2. Bagi bilangan tersebut dengan bilangan 2. 

3. Hitung sisa hasil bagi pada langkah 2. 

4. Bila sisa hasil bagi sama dengan 0 maka bilangan itu adalah bilangan 

genap tetapi bila sisa hasil bagi sama dengan 1 maka bilangan itu adalah 

bilangan ganjil. 

  



41 
 

b. Flowchart 

Flowchart adalah sebuah metode penggambaran alur dari logika yang kita 

terapkan pada sebuah algoritma. Biasanya, Flowchart adalah langkah analisa 

paling awal sebelum membuat sebuah algoritma atau program. Tujuan 

Pembuatan Flowchart sebenarnya adalah menjelaskan cara kerja program yang 

kita buat bagi user agar lebih mudah dimengerti. Namun seiring berkembangnya 

waktu, flowchart kini digunakan untuk mengajari seseorang yang termasuk 

“pemula” dalam dunia programming untuk menguatkan logika mereka. 

 

Flowchart ini merupakan langkah awal pembuatan program. Dengan adanya 

flowchart urutan proses kegiatan menjadi lebih jelas. Jika ada penambahan 

proses maka dapat dilakukan lebih mudah. Setelah flowchart selesai disusun, 

selanjutnya pemrogram (programmer) menerjemahkannya ke bentuk program 

dengan bahasa pemrograman. 

 

Adapun kegunaan flowchart antara lain : 

a. sebagai sarana komunikasi dalam analisis sebuah proses.  

b. dapat dipergunakan untuk menjabarkan suatu proses pekerjaan ke dalam 

tahap-tahap rangkaian yang lebih spesifik untuk pemeriksaan selanjutnya  

c. dapat dipergunakan untuk memperinci tahap-tahap rangkaian dan suatu 

proses pekerjaan. 

 

Program flowchart adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang 

menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu 

proses (instruksi) dengan proses lainnya dalam suatu program. 

 

System flowchart adalah urutan proses dalam sistem dengan menunjukkan alat 

media input, output serta jenis media penyimpanan dalam proses pengolahan 

data. 

 

Panduan ataupun pedoman membuat flowchart agar sesuai standar yang ada. 

Adapun pedoman dalam pembuatan flowchart antara lain sebagai berikut: 

1) digambarkan dari halaman atas ke bawah dan dari kiri ke kanan, 
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2) kapan aktivitas dimulai dan berakhir harus ditentukan secara jelas, 

3) aktivitas yang digambarkan harus dapat dimengerti oleh pembacanya, 

4) Gunakan simbol-simbol flowchart yang standar. 

5) setiap langkah dari aktivitas harus diuraikan dengan menggunakan deskripsi 

kata kerja, misalkan Melakukan penggandaan diri, 

6) setiap langkah dari aktivitas harus berada pada urutan yang benar. 

 

Simbol-simbol flowchart dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu : 

1) Flow Direction Symbols : Digunakan untuk menghubungkan simbol satu 

dengan yang lain, disebut juga connecting line. 

2) Processing Symbols : Menunjukan jenis operasi pengolahan dalam suatu 

proses/prosedur. 

3) Input-output Symbols : Menunjukkan jenis peralatan yang digunakan sebagai 

media input atau output. 

Berikut uraian ketiga kelompok symbol flowchart dalam bentuk tabel. 

 

Tabel 3 1 Flow Direction Symbols 

 

Flow Direction Symbols 

Simbol Nama Keterangan 

 

arus / flow menunjukkan jalannya 
alur suatu proses 

 

communication 

link 

Menunjukkan 
transmisi data dari 
satu lokasi ke lokasi 
lain 

 

connector 

Menunjukkan 
sambungan dari 
proses ke proses 
lainnya dalam 
halaman yang sama 

 

off page 

connector 

Menunjukkan 
sambungan dari 
proses ke proses 
lainnya dalam 
halaman yang 
berbeda 
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Tabel 3 2 Processing Symbols 

 

Processing Symbols 

Simbol Nama Keterangan 

 

process 
Menyatakan suatu tindakan 
(proses) yang dilakukan oleh 
komputer 

 

manual 
operation 

Menyatakan suatu tindakan 
(proses) yang tidak dilakukan oleh 
komputer 

 

decision 

Menunjukkan suatu kondisi 
tertentu yang akan menghasilkan 
dua kemungkinan jawaban : 
ya/tidak 

 

Tabel 3 3 Processing Symbols (lanjutan) 

 

 

predefined 
process / 

preparation 

Menyatakan penyediaan tempat 
penyimpanan suatu pengolahan 
untuk memberi harga awal 

 

terminal 
Menyatakan permulaan atau akhir 
suatu program 

 

keying operation 
/ alternate 
process 

Menyatakan segala jenis operasi 
yang diproses dengan 
menggunakan suatu mesin yang 
mempunyai keyboard 

 

offline-storage 
Menunjukkan bahwa data dalam 
simbol ini akan disimpan ke suatu 
media tertentu 

 

manual input 
Memasukkan data secara manual 
dengan menggunakan online 
keyboard 

 

 

 



44 
 

 
Tabel 3 4 Input/Output Symbols 

 

Input/Output Symbols 

Simbol Nama Keterangan 

 

input/output 

Menunjukkan proses 
input atau output tanpa 

tergantung jenis 
peralatannya 

 

punched card 
Menunjukkan input 
berasal dari kartu atau 
output ditulis ke kartu 

 

magnetic 
tape/sequential 
access storage 

Menunjukkan input 
berasal dari pita 
magnetis atau output 
disimpan ke pita 
magnetis 

 

disk storage / 
stored data 

Menunjukkan input 
berasal dari disk atau 
output disimpan ke disk 

 

Tabel 3 5 Input/Output Symbols (lanjutan) 

 

 

document 
Mencetak keluaran 
dalam bentuk dokumen 
(melalui printer) 

 

display 
Mencetak keluaran 
dalam layar 
monitor/displai 

 

Dari tabel 3.1 sampai 3.5 di atas memperlihatkan simbol-simbol yang 

digunakan dalam pembuatan flowchart. 

 

c. Jenis-Jenis Flowchart 

Ada 5 jenis flowchart, yaitu Flowchart System, Flowchart Paperwork / Document 

Flowchart, Flowchart Schematic, Flowchart Program, dan Flowchart Process. 
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1). Flowchart System 

Bagan yang menunjukkan alur kerja atau apa yang sedang dikerjakan di dalam 

sistem secara keseluruhan dan menjelaskan urutan dari prosedur-prosedur yang 

ada di dalam sistem tersebut disebut Flowchart system. Dengan kata lain, 

flowchart ini merupakan deskripsi secara grafik dari urutan prosedur-prosedur 

yang terkombinasi yang membentuk suatu sistem. 

 

Flowchart system terdiri dari data yang mengalir melalui sistem dan proses yang 

mentransformasikan data itu. Data dan proses dalam flowchart system dapat 

digambarkan secara online (dihubungkan langsung dengan komputer) atau 

offline (tidak dihubungkan langsung dengan komputer, misalnya mesin tik, cash 

register atau kalkulator). Contoh sederhana untuk flowchart system dapat dilihat 

pada gambar 3.1 berikut ini : 

 

 

Gambar 3 1 Flowchart Sistem 
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2). Flowchart Paperwork / Document Flowchart 

Flowchart Paperwork berfungsi untuk menelusuri alur dari data yang ditulis 

melalui sistem. Flowchart Paperwork sering disebut juga dengan Flowchart 

Dokumen. Kegunaan utamanya adalah untuk menelusuri alur form dan laporan 

sistem dari satu bagian ke bagian lain baik bagaimana alur form dan laporan 

diproses, dicatat dan disimpan. Gambar 3.2 di bawah memperlihatkan suatu 

contoh flowchart ini mengenai alur pembuatan kartu anggota untuk suatu 

perpustakaan. 

 

Gambar 3 2 Flowchart Document 

 

KETERANGAN : 

# : Masukkan data calon anggota ke dalam komputer (proses pengisian data) 

P : Tanda tangan dan validasi data 
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3). Flowchart Schematic  

Flowchart Schematic ini bukan hanya menggunakan simbol-simbol flowchart 

standar, tetapi juga menggunakan gambar-gambar komputer, peripheral, form-

form atau peralatan lain yang digunakan dalam sistem. Flowchart Schematic 

mirip dengan Flowchart System yang menggambarkan suatu sistem atau 

prosedur.  

 

Flowchart Schematic digunakan sebagai alat komunikasi antara analis sistem 

dengan seseorang yang tidak familiar dengan simbol-simbol flowchart yang 

konvensional. Pemakaian gambar sebagai ganti dari simbol-simbol flowchart 

akan menghemat waktu yang dibutuhkan oleh seseorang untuk mempelajari 

simbol abstrak sebelum dapat mengerti flowchart. 

 

Gambar-gambar memudahkan pengamat untuk mengerti segala sesuatu yang 

dimaksudkan oleh analis, sehingga hasilnya lebih menyenangkan dan tanpa ada 

salah pengertian. Gambar-gambar ini juga mengurangi kemungkinan salah 

pengertian tentang sistem, hal ini disebabkan oleh ketidak-mengertian tentang 

simbol-simbol yang digunakan.  

 

Contoh flowchart schematic seperti gambar 3.3 di bawah ini. 

 

Gambar 3 3 Flowchart struktur pembacaan web server 
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4). Flowchart Program 

Flowchart Program dihasilkan dari Flowchart System. Flowchart Program 

merupakan keterangan yang lebih rinci tentang bagaimana setiap langkah 

program atau prosedur sesungguhnya dilaksanakan. Flowchart ini menunjukkan 

setiap langkah program atau prosedur dalam urutan yang tepat saat terjadi. 

 

Programmer menggunakan flowchart program untuk menggambarkan urutan 

instruksi dari program komputer. Analis Sistem menggunakan flowchart program 

untuk menggambarkan urutan tugas-tugas pekerjaan dalam suatu prosedur atau 

operasi. Suatu contoh flowchart program dapat dilihat pada gambar 3.4 berikut: 

 

Gambar 3 4 Flowchart program 

 

Flowchart program gambar 3.4 di atas merupakan penjabaran program dari 

flowchart gambar 3.1 untuk kotak proses “tentukan jumlah pesanan”. 
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5). Flowchart Process 

Flowchart Process merupakan teknik penggambaran rekayasa industrial yang 

memecah dan menganalisis langkah-langkah selanjutnya dalam suatu prosedur 

atau sistem. Flowchart process memiliki lima simbol khusus seperti terlihat pada 

gambar 3.5 di bawah. 

 

 

 

Gambar 3 5 Simbol Flowchart Process 
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Prosedur Pemecahan Masalah Dengan Flowchart 

Dalam pembuatan Flowchart harus selalu diawali dan diakhiri oleh bagan 

terminator. Aliran selalu dari atas ke bawah, satu demi satu langkah. Tidak ada 

proses yang dikerjakan bersamaan, semua dikerjakan satu persatu. 

Ada 3 proses yang dilakukan oleh 

komputer atau suatu sistem, yaitu : 

input, proses data dan output. Dengan 

demikian, ketika ada suatu masalah 

yang akan diselesaikan dengan suatu 

software, maka hal yang perlu 

diidentifikasi adalah input, proses data 

dan output. Kaidah dasar pembuatan 

flowchart seperti gambar 3.6 di 

samping. 

 

Gambar 3 6 Kaidah dasar pembuatan 

Flowchart 

 

 

Misal ada permasalahan berikut : bagaimana menentukan bahwa suatu bilangan 

itu adalah bilangan genap atau ganjil? 

Input : bilangan, bilangan bulat. 

Proses : menentukan bilangan ganjil atau genap dengan melakukan  

   pembagian bilangan dengan bilangan 2. Jika sisa pembagian  

   NOL maka bilangan tersebut genap, sebaliknya ganjil.  

Output  : Bilangan Ganjil atau Bilangan Genap. 
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Gambaran penyelesaian dengan flowchart seperti berikut: 

 

 

Gambar 3 7 Contoh flowchart penentuan bilangan 

 

Contoh yang lain misalnya membuat flowchart program untuk menghitung luas 

suatu segi tiga. 

Input  : alas, tinggi 

Proses  : (alas x tinggi)/2 

Output  : cetak luas 
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Hasil flowchart permasalahan di atas seperti gambar flowchard 3.8 di bawah. 

 

 

 

Gambar 3 8 Contoh flowchart menghitung luas segitiga 

 

2. Kode/program berdasarkan prosedur pemecahan masalah 

(flowchart) 

Seorang programmer melakukan pembuatan dan pengkodean program 

mengikuti perencanaan dan metodologi yang terstruktur dan memisahkan 

proses suatu aplikasi menjadi beberapa bagian. Berikut ini adalah langkah-

langkah dasar dalam menyelesaikan permasalahan pemrograman : 

a. Mendefinisikan masalah 

Seorang programmer umumnya mendapatkan tugas berdasarkan sebuah 

permasalahan, sebelum sebuah program dapat dibangun dengan baik. 

Masalah yang terjadi harus dapat diketahui dan terdefinisi dengan baik untuk 

mendapatkan detail persyaratan input dan output. 
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b. Analisa permasalahan 

Setelah sebuah permasalahan terdefinisi secara memadai, langkah paling 

ringkas dan efisien dalam penyelesaian harus dirumuskan. Pada umumnya, 

langkah berikutnya meliputi masalah tersebut menjafi beberapa bagian kecil 

dan ringkas. 

 

c. Desain algoritma dan representasi 

Setelah mengetahui dengan baik dan jelas mengenai permasalahan yang 

ingin diselesaikan, langkah selanjutnya yaitu membuat rumusan algoritma 

untuk menyelesaikan permasalahan. Dalam pemrograman computer, 

penyelesaian masalah didefinisikan dalam langkah demi langkah. 

 

Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang 

disusun secara sistematis dan logis. Logis merupakan kunci dari sebuah 

algoritma. Langkah-langkah dalam algoritma harus logis dan bernilai benar 

atau salah. 

 

Algoritma dapat diekspresikan dalam Bahasa manusia, menggunakan 

presentasi grafik melalui sebuah diagram alir (flowchart) ataupun melalui 

PseudoCode yang menjembatani antara bahasa manusia dengan bahasa 

pemrograman. 

 

Contoh cara penyelesaian melalui Bahasa manusia: 

a. Tentukan daftar nama! 

b. Tentukan nama yang akan dicari, jadikan ini sebuah kata kunci! 

c. Bandingkan kata kunci terhadapa setiap nama yang telah terdaftar! 

d. Jika kata kunci tersebut sama dengan nama yang terdaftar, tambahkan 

nilai satu pada hasil perhitungan! 

e. Jika seluruh nama telah dibandingkan, tampilkan perhitungan (output)! 
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Contoh cara penyelesaian melalui flowchart : 

 

 

Gambar 3 9 Contoh penyelesaian dengan flowchart 

 

Solusi melalui Pseudocode : 

List Nama  = Daftar Nama 

Key Name = Nama yang dicari 

Hitung  = 0 

Untuk setiap nama pada daftar nama lakukan : 

Jika nama = Key Nama 

Hitung  = Hitung + 1 

Tampilkan Hitung 

d. Pengkodean, uji coba dan pembuatan dokumentasi 

Setelah membentuk algoritma, maka proses pengkodean dapat dimulai. 

Menggunakan algoritma sebagai pedoman, maka kode program dapat ditulis 



55 
 

sesuai Bahasa pemrograman yang dipilih. Setelah menyelesaikan seluruh 

kode program, langkah selanjutnya yaitu menguji program tersebut apakah 

telah berfungsi sesuai tujuannya untuk memberikan solusi terhadap suatu 

masalah. 

 

Jika terjadi kesalahan logika pada program atau lebih sering disebut dengan 

bugs, maka kita perlu merevisi rumusan/algoritma yang telah kita buat, 

kemudian memperbaiki implementasi kode program yang mungkin terjadi 

kesalahan pada penulisannya. Proses ini disebut dengan debugging. 

Terdapat dua tipe kesalahan (errors) yang akan dihadapi seorang 

programmer. Yang pertama adalah compile-time error dan yang kedua adalah 

runtime error. 

 

Compile-time error muncul jika terdapat kesalahan penulisan kode program. 

Compiler akan mendeteksi kesalahan yang terjadi sehingga kode tersebut 

tidak akan bisa dikompilasi. Berbeda dengan runtime error, compiler tidak 

dapat mengidentifikasi seluruh kemungkinan kesalahan ejaan pada waktu 

kompilasi. Umumnya kesalahan yang terjadi adalah kesalahan logika seperti 

perulangan yang tidak berakhir. 

 

Dalam membuat sebuah program setidaknya ada beberapa hal yang perlu 

dilakukan antara lain : 

1). Mendefinisikan Masalah/Defining the problem. 

Masalah/probem yang dimaksud adalah kompenan apa saja yang 

diperlukan agar program ini jalan dikenal dengan masukan/inputnya apa 

saja, mendefinisikan apa yang nanti akan dilakukan oleh program dan 

bagaimana keluaran dari program yang kita harapkan nantinya. Pada 

tahap ini juga dikenal requirement analisis atau analisa kebutuhan. 

 

2). Perencanaan/Planning/Desain system. 

 Pada tahap ini adalah medefinisikan langkah-langkah apa saja yang 

dilakukan oleh program dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. 

Bentuk dari perencanaan itu bisa berupa flowchart ataupun algoritma dari 

program, sehingga kita akan tahu proses apa saja yang ada dalam 
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program tersebut. semakin detail flowchart  atau algoritma yang dibuat 

semakin mudah juga pada tahap implementasi/coding nantinya. 

 

Flowchart adalah suatu diagram menggunakan simbol-simbol khusus 

yang sudah menjadi standard internasional yang berisi langkah-langkah 

untuk menyelesaikan suatu masalah. sedangkan algoritma kbukan 

merupakan simbol tapi keterangan-keterangan yang sesuai dengan  

keinginan kita, tidak ada standarnya. Oleh karena itu flowchart biasa juga 

disebut sebagai algoritma dalam bentuk simbol-simbol khusus yang 

dihubungkan dengan anak panah. 

 

Membuat flowchart terlebih dahulu akan lebih menghemat waktu daripada 

langsung melakukan coding sambil mencoba-coba. Kegiatan mencoba-

coba akan menghabiskan waktu ketika implementasi/koding karena harus 

merubah koding yang lumayan banyak. Karena itu, biasakan membuat 

flowchart terlebih dahulu sebelum memecahkan suatu masalah. 

 

3). Implementasi/Koding/Programming. 

 Kini saatnya anda menulis program, tahap ini juga mencakup tahap 

perbaikan error dan testing. Menulis program dengan terstruktur dan 

sesuai dengan flowchart yang telah kita buat. 

 

4). Dokumentasi/Documentation. 

 Setelah tahap coding selesai, sangat disarankan bagi anda untuk 

membuat semacam dokumentasi. Tambahkan komentar-komentar pada 

program anda dan “bukukan” program yang akan anda buat. Hal ini akan 

bermanfaat jika anda sudah membuat program yang begitu banyak, dan 

suatu ketika nanti (mungkin bertahun-tahun kemudian) anda ingin 

mengambil sebagian dari code program anda yang lama untuk disisipkan 

pada program anda yang baru. Bayangkan jika anda tidak membuat 

dokumentasi, waktu anda akan sangat terbuang dengan menelusuri 

program-program lama anda satu-persatu. 
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5). Testing . 

Adapun macam-macam testing meliputi: 

 Unit Testing, 

Menguji setiap unit dan modul yang terdapat dalam program tersebut, 

 Integration Testing, 

Menguji integrasi yang dilakukan kepada program seperti halnya ketika 

program tersebut sudah diinstall di client kita yang membutuhkan 

integrasi dengan sisitem yang lain seperti halnya integrasi dengan 

database. 

 Validation Testing, 

Menguji masukan yang diberikan kepada program. apapun 

masukannya program harus bisa menyelesaikan dengan baik. 

 System Testing, 

Pada tahap ini menguji permorfa dari program, apabila program 

dijalankan dengan kondisi-kondisi tertentu bagaimana? 

 

6).  Operasional dan Maintenance. 

Pada tahap ini sebenarnya bagaimana program yang telah kita buat dan 

testing ini bekerja sebagaimana mestinya, update program, 

menyeselaikan bug yang tidak ditemukan pada saat testing, serta 

pengembangan yang dapat dilakukan dengan program tersebut. 

 

Agar pemahaman semakin jelas, mari dipecahkan permasalahan di 

bawah. Permasalahan yang sedang hit saat ini, yaitu program belanja 

online. Ini hanya sebagai contoh masalah riil yang ada ditengah-tengah 

masyarakat. Sebagai contoh permasalahannya adalah: 

1). pelanggan melihat web toko online, 

2). apabila pelanggan minat dengan barang yang dilihat, maka 

pelanggan memasukkan dalam keranjang, 

3). jika idak ada barang yang diminati pelanggan lanjutkan tutup web 

(close), 

4). setelah langkah pada no 2 di atas pelanggan masih minat belanja 

barang (nambah barang belanjaan) lain lanjut kembali ke web toko 

online,  
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5). apabila pelanggan tidak menambah barang belanjaan lanjut ke 

pembelian barang, 

6). langkah selanjutnya verifikasi dari toko online, 

7). langkah terakhir adalah pelanggan melakukan pembayaran via 

transfer. 

Penyelesaian permasalahan di atas didapat hasil rancangan flowchart 

seperti gambar 3.10 di bawah. 

 

 

 

Gambar 3 10 Contoh Penyelesaian dengan Flowchart 
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D. Aktifitas Pembelajaran 

1. Selama proses pembelajaran, Anda hendaknya mengidentifikasi proses 

pembuatan program dengan flowchart. 

2. Sebagai tugas praktek mandiri, buatlah prosedur pemecahan masalah 

dituangkan dalam flowchart pada mikroprosesor Z80 secara detail!. 

3. Untuk menambah wawasan dan informasi anda,akses salah satu publikasi di 

website yang berkaitan tentang proses pembuatan program dengan flowchart 

dan jawablah pertanyaan berikut ini: 

a. Tunjukkan prosedur pemecahan masalah dituangkan dalam flowchart! 

b. Tunjukkan kode/program berdasarkan prosedur pemecahan masalah 

(flowchart)! 

3. Amati lingkungan bengkel/laboratorium anda, apakah sudah memiliki modul 

pembelajaran tentang prosedur pemecahan masalah dituangkan dalam 

flowchart pada mikroprosesor Z80 beserta alat bantu mengajarnya ? Jika 

tidak ada, peluang apa saja yang bisa anda lakukan untuk menerapkannya? 

E. Latihan/Tugas 

1. Jelaskan dengan singkat apa yang dimaksud dengan algoritma! 

2. Sebutkan 5 kriteria algoritma agar menjadi baik! 

3. Sebutkan salah satu kegunaan flowchart ! 

4. Jelaskan dengan singkat salah satu simbol flowchart berikut ! 

 

5. Buatlah flowchart menentukan kelulusan siswa dengan syarat :  

 Jika nilai > 80, maka keterangan „Lulus‟ 

 Jika nilai <= 80, maka keterangan „Tidak Lulus‟ 
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F. Rangkuman 

Logika Al Jabar Wal Muqabala merupakan buku yang ditulis oleh seorang 

ilmuwan Arab bernama Abu Jafar Muhammad Ibnu Musa Al Khuwarizmi, dalam 

buku tersebut dijelaskan tentang logika penyelesaian permasalahan 

perhitungan-perhitungan dan logika (aljabar). 

 

Algoritma sebutan di bahasa Indonesia untuk Algorithm merupakan sebuah ilmu 

yang terkait dengan penyelesaian masalah, ilmu ini berbasis pada logika pikir 

untuk melakukan solusi terhadap suatu permasalahan melalui tahapan solusi 

sekuensial. 

 

Manusia sebagai makhluk Alloh SWT memiliki akal dan pikiran logis dalam 

menyelesaikan masalah, maka suatu algoritma sebagai bentuk penyelesaian 

masalah akan mengikuti pola akal pikiran manusia. Ada 3 (tiga) struktur dasar 

yang dapat dijadikan sebagai acuan pemecahan masalah, yaitu : 

a. Pemilihan Alternatif. Pemilihan alternatip yaitu sebuah pilihan yang harus 

ditentukan pada suatu kondisi tertentu, misal berangkat atau tidak berangkat, 

dikerjakan atau tidak dikerjakan, jika pilih satu maka harus masuk, jika pilih 

dua maka harus keluar dan jika pilih tiga maka harus tidak berbuat apa-apa 

dan sebagainya. 

b. Penyelesaian bertahap. Penyelesaian bertahap adalah alur pemikiran yang 

tersuktur, sekuensial, terarah, dan jelas untuk menyelesaikan masalah. 

c. Proses pengulangan. Proses Pengulangan adalah operasi kegiatan yang 

memerlukan tahapan sekuensial berkelanjutan seperti halnya pada 

penyelesaian bertahap, akan tetapi karena prosesnya sama maka dilakukan 

kegiatan mengulang sederetan penyelesaian masalah. 

 

Flowchart merupakan gambar atau bagan yang memperlihatkan urutan dan 

hubungan antar proses beserta instruksinya. Gambaran ini dinyatakan dengan 

simbol. Dengan demikian setiap simbol menggambarkan proses tertentu. 

Sedangkan hubungan antar proses digambarkan dengan garis penghubung. 

Flowchart ini merupakan langkah awal pembuatan program. Dengan adanya 

flowchart urutan proses kegiatan menjadi lebih jelas. 
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Program flowchart adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang 

menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu 

proses (instruksi) dengan proses lainnya dalam suatu program. 

 

Flowchart Sistem merupakan bagan yang menunjukkan alur kerja atau apa 

yang sedang dikerjakan di dalam sistem secara keseluruhan dan menjelaskan 

urutan dari prosedur-prosedur yang ada di dalam sistem. 

Flowchart Paperwork menelusuri alur dari data yang ditulis melalui sistem. 

Flowchart Paperwork sering disebut juga dengan Flowchart Dokumen. 

Kegunaan utamanya adalah untuk menelusuri alur form dan laporan sistem dari 

satu bagian ke bagian lain baik bagaimana alur form dan laporan diproses, 

dicatat dan disimpan. 

 

Flowchart Skematik mirip dengan Flowchart Sistem yang menggambarkan 

suatu sistem atau prosedur. Flowchart Skematik ini bukan hanya menggunakan 

simbol-simbol flowchart standar, tetapi juga menggunakan gambar-gambar 

komputer, peripheral, form-form atau peralatan lain yang digunakan dalam 

sistem. 

Flowchart Program dihasilkan dari Flowchart System. Flowchart Program 

merupakan keterangan yang lebih rinci tentang bagaimana setiap langkah 

program atau prosedur sesungguhnya dilaksanakan. 

 

Flowchart Proces merupakan teknik penggambaran rekayasa industrial yang 

memecah dan menganalisis langkah-langkah selanjutnya dalam suatu prosedur 

atau sistem. 

 

Seorang programmer tidak melakukan pembuatan dan pengkodean program 

begitu saja, namun mengikuti perencanaan dan metodologi yang terstruktur dan 

memisahkan proses suatu aplikasi menjadi beberapa bagian. 

Dalam membuat sebuah program setidaknya ada beberapa hal yang perlu 

dilakukan antara lain mendefinisikan masalah/Defining the problem, 

Perencanaan/Planning/Desain sistem, Implementasi/Koding/Programming, 

Dokumentasi/Documentation, Testing, Operasional dan Maintenance.  
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G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

1. Umpan Balik 

Setelah mempelajari kegiatan pembelajaran ini, periksa penguasaan 

pengetahuan dan keterampilan anda menggunakan daftar periksa di bawah ini: 

 

No Indikator Ya Tidak Bukti 

1. 
Menemukan prosedur pemecahan masalah 

dituangkan dalam  flowchart 

   

2. 
Menemukan kode/program berdasarkan prosedur 

pemecahan masalah (flowchart) 

   

 

2. Tindak Lanjut 

a. Buat rencana pengembangan dan implementasi di lingkungan 

laboratoriumkerja anda. 
 

b. Gambarkan suatu situasi atau isu di dalam laboratorium anda yang 

mungkin dapat anda ubah atau tingkatkan dengan mengimplementasikan 

sebuah rencana tindak lanjut. 

c. Apakah judul rencana tindak lanjut anda? 

d. Apakah manfaat/hasil dari rencana aksi tindak lanjut anda tersebut? 

e. Uraikan bagaimana rencana tindak lanjut anda memenuhi kriteria SMART 

(spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, rentang/ketepatan 

Waktu).  
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 4 : PROGRAM 

APLIKASI BERBASIS MIKROPROSESOR 

A. Tujuan 

Setelah menyelesaikan materi ini, peserta diharapkan dapat: 

1. merencanakan desain pemrograman berbasis mikroprosesor sesuai 

prosedur dengan benar, 

2. merealisasikan program aplikasi berbasis I/O pada mikroprosesor sesuai 

prosedur dengan benar, 

3. melakukan proses pengujian program aplikasi berbasis I/O pada 

mikroprosesor sesuai prosedur dengan benar. 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Merencanakan desain pemrograman berbasis mikroprosesor. 

2. Merealisasikan program aplikasi berbasis I/O pada mikroprosesor. 

3. Melakukan proses pengujian program aplikasi berbasis I/O pada 

mikroprosesor. 

C. Uraian Materi 

1. Desain Pemrograman Berbasis Mikroprosesor 

Cara Pengalamatan 

Kejelasan yang sistimatik tentang cara pengalamatan sangat penting pada 

pengolahan data dalam jenis Prosesor, sebab program yang disusun tanpa 

penggunaan pengalamatan yang pasti, maka program tersebut menjadi kurang 

efektif dalam penganalisaannya. 

 

Semakin panjang kode operasi sebuah perintah, maka dapat juga 

dikombinasikan banyak cara pengalamatannya. 

 

Pada dasarnya cara pengalamatannya dapat dibagi menjadi 4 cara yang 

berbeda. 

 Immediate (segera), kode mesin mengandung konstanta untuk segera 

/langsung di akses. 
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Disini operan yang akan diakses langsung terkandung pada kode mesin, ini 

adalah cara yang sangat sederhana, untuk mengisi konstanta ke Register atau 

lokasi penyimpanan. Tentu saja operan tidak dapat diubah lagi, maka kode 

mesin yang demikian kebanyakan disimpan di ROM. Kode operasi hanya dapat 

mengandung satu petunjuk tentang panjang dari operan yang mengikutinya.  

 

Selain itu bagian alamat masih harus mengandung sebuah keterangan tentang 

tujuan dimana konstanta harus dihubungkan kepadanya. 

Contoh: 

 

 

 Direct (langsung), Kode mesin mengandung Register, alamat penyimpan 

atau alamat masukan / keluaran dari operan untuk diakses. 

 

Disini kode mesin mengandung sebuah atau lebih alamat-alamat yang 

kemudian isi dari alamat-alamat ini akan diakses lebih lanjut. Panjang alamat-

alamat ini dapat berbeda menurut keadaan apakah itu mengenai sebuah 

Register, alamat penyimpan atau alamat masukan/keluaran, perintah dapat 

mengandung sebuah petunjuk, apakah bagian pertama diberikan sebagai 

alamat tujuan atau sumber. 
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Contoh : 

 

 

 Indirect (tidak langsung), kode mesin mengandung hanya satu petunjuk, 

dimana untuk mendapatkan alamat dari operan yang akan diakses. 

 

Kode mesin hanya mengandung sebuah petunjuk, dimana cara untuk 

mendapatkan alamat dari operan yang akan diakses. Petunjuk dapat terjadi 

pada sebuah register CPU atau pada sebuah lokasi penyimpan dan disana 

alamat efektif akan didapatkan untuk semua pengalamatan secara tidak 

langsung dengan Register, memberikan kode mesin yang pendek . Karena 

sebagai pengganti alamat 16 BIT diberikan hanya 3 BIT alamat Register. 

Perintah semacam itu, pada Z 80 : 

 

Contoh : 

PUSH dan POP menaikkan atau menurunkan Register alamat yang dipakai 

secara otomatis dan terjadi apakah pada sebelum atau sesudah pelaksanaan 

perintahnya. 

Pengalamatan tidak langsung, dapat di bagi : 



66 
 

 

Contoh: 

 

 Terindeks, alamat-alamat dari operan yang akan di akses dibentuk dalam 

beberapa bagian. 

Pembentukan alamat melalui penyusunan 

Disini alamat efektif disusun dari beberapa bagian yang mana bagian-bagian 

ini dapat berasal dari Register CPU, Register-Register masukan/keluaran 

atau dari lokasi penyimpan. 

 

Contoh : 

Z 80 menggunakan cara pengalamatan ini pada proses Interrupt dalam mode 

2. 
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Pembentukan Alamat melalui Penambahan 

Disini alamat efektif disusun dari beberapa bagian yang mana bagian-bagian ini 

dapat berasal dari Register-Register CPU, Register masukan/keluaran atau dari 

lokasi penyimpan. 

Contoh : 

 

 

2. Program aplikasi berbasis I/O pada mikroprosesor pada Belt Conveyor 

 

Gambar 4 1 Belt Conveyor 

Sumber: http://www.conveyor-manufacturer.com/B110530-beltconveyor.html 

 

Prinsip kerja belt conveyor adalah mentransport material yang ada di atas belt, 

dimana umpan atau inlet pada sisi tail dengan menggunakan chute dan setelah 
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sampai di head material ditumpahkan akibat belt berbalik arah. Belt digerakkan 

oleh drive / head pulley dengan menggunakan motor penggerak. Head pulley 

menarik belt dengan prinsip adanya gesekan antara permukaan drum dengan 

belt, sehingga kapasitasnya tergantung gaya gesek tersebut. 

 

Ketentuan : 

 Motor belt conveyor ke arah kanan selama motor sorong 1 dan 2 tidak 

bekerja 

 Motor sorong 1 bergerak maju bila sakelar belakang pada unit sorong 1 

tertekan dan sensor A aktif low. Motor sorong 1 bergerak mundur bila sakelar 

depan unit sorong 1 tertekan dan berhenti bila sakelar belakang 1 tertekan 

 Motor sorong 2 bergerak maju bila sakelar belakang pada unit sorong 2 

tertekan dan sensor 2 aktif low. Motor sorong 2 bergerak mundur bila sakelar 

depan unit sorong 2 tertekan dan berhenti bila sakelar belakang 2 tertekan. 
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Struktogram 
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D. Aktifitas Pembelajaran 

1. Selama proses pembelajaran, Anda hendaknya mengidentifikasi program 

aplikasi berbasis mikroprosesor program aplikasi berbasis mikroprosesor. 

2. Sebagai tugas praktek mandiri, buatlah desain pemrograman berbasis 

mikroprosesor Z80 dan juga program aplikasi berbasis I/O pada 

mikroprosesor Z80!. 

3. Untuk menambah wawasan dan informasi anda, akses salah satu publikasi di 

website yang berkaitan tentang program aplikasi berbasis mikroprosesor 

program aplikasi berbasis mikroprosesor dan jawablah pertanyaan berikut ini: 

a. Rencanakan desain pemrograman berbasis mikroprosesor! 

b. Realisasikan program aplikasi berbasis I/O pada mikroprosesor! 

c. Lakukan proses pengujian program aplikasi berbasis I/O pada 

mikroprosesor! 

4. Amati lingkungan bengkel/laboratorium anda, apakah ada modul program 

aplikasi berbasis mikroprosesor program aplikasi berbasis mikroprosesor dan 

alat bantu mengajarnya? Jika tidak ada, peluang apa saja yang bisa anda 

lakukan untuk menerapkan program aplikasi berbasis mikroprosesor program 

aplikasi berbasis mikroprosesor? 

E. Latihan/Tugas 

Gunakan tabel instruksi bahasa mesin Z80 untuk mengerjakan tugas berikut ini. 

1. Buatlah op-kode pengalamatan langsung dari INC D ! 

 

 

2.  Buatlah op-kode pengalamatan langsung dari RLC (HCL) ! 

 

 

3. Sebutkan beberapa pengalamatan tidak langsung!  
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F. Rangkuman 

1. Desain pemrograman berbasis mikroprosesor 

Cara pengalamatannya dapat dibagi menjadi 4 cara yang berbeda yaitu: 

 Immediate (segera), kode mesin mengandung konstanta untuk segera 

/langsung di akses, 

 Direct (langsung), Kode mesin mengandung Register, alamat 

penyimpan atau alamat masukan / keluaran dari operan untuk diakses, 

 Indirect (tidak langsung), kode mesin mengandung hanya satu petunjuk, 

dimana untuk mendapatkan alamat dari operan yang akan diakses, 

 Terindeks, alamat-alamat dari operan yang akan di akses dibentuk 

dalam beberapa bagian yaitu pembentukan alamat melalui penyusunan 

dan Pembentukan alamat melalui penambahan. 

 

2. Program aplikasi berbasis I/O pada mikroprosesor 

Hal-hal yang diperhatikan dalam menyusun program aplikasi berbasis I/O 

pada mikroprosesor yaitu prinsip kerja alat, ketentuan sensor dan actuator 

yang akan digunakan, pemakaian PORT mikroprosessor (sebagai 

input/output), pembuatan struktogram, serta pembuatan table yang berisi 

label, alamat, op-code, mnemonic dan keterangan untuk mempermudah 

penyusunan program. 

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

1. Umpan Balik 

Setelah mempelajari kegiatan pembelajaran ini, periksa penguasaan 

pengetahuan dan keterampilan anda menggunakan daftar periksa di bawah ini: 

 

No Indikator Ya Tidak Bukti 

1. 

Merencanakan desain 

pemrograman berbasis 

mikroprosesor 

   

2. 
Merealisasikan program aplikasi 

berbasis I/O pada mikroprosesor 
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3. 

Melakukan proses pengujian 

program aplikasi berbasis I/O pada 

mikroprosesor 

   

 

2. Tindak Lanjut 

a. Buat rencana pengembangan dan implementasi di lingkungan 

laboratoriumkerja anda. 
 

b. Gambarkan suatu situasi atau isu di dalam laboratorium anda yang mungkin 

dapat anda ubah atau tingkatkan dengan mengimplementasikan sebuah 

rencana tindak lanjut. 

c. Apakah judul rencana tindak lanjut anda? 

d. Apakah manfaat/hasil dari rencana aksi tindak lanjut anda tersebut? 

e. Uraikan bagaimana rencana tindak lanjut anda memenuhi kriteria SMART 

(spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, rentang/ketepatan waktu) 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 5: BAHASA 

PEMROGRAMAN 

A. Tujuan 

Setelah menyelesaikan materi ini, peserta diharapkan dapat; 

1. menguraikan jenis-jenis bahasa pemrograman untuk IT-Engineering sesuai 

prosedur dengan benar, 

2. menguraikan pemanfaatan lingkungan pengembangan terintegrasi (IDE) 

sesuai fungsinya dengan benar. 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Menguraikan jenis-jenis bahasa pemrograman untuk IT-Engineering. 

2. Menguraikan pemanfaatan lingkungan pengembangan terintegrasi (IDE)  

C. Uraian Materi 

1. Jenis-Jenis Bahasa Pemrograman untuk IT-Engineering 

Bahasa pemrograman adalah kumpulan instruksi-instruksi yang dengan aturan 

tata bahasa tertentu yang dicompile kemudian dimengerti oleh komputer untuk 

melakukan tugas-tugas tertentu. Sampai sekarang terdapat puluhah bahasa 

pemrograman. Ada bahasa rakitan (assembly), Fortran, Cobol, Pascal, Basic, 

Prolog, LISP, PRG, kemudian ada juga bahasa simulasi seperti CSMP, 

Simscript, GPSS, Dinamo, dan masih banyak lagi. Berdasarkan terapannya, 

bahasa pemrograman dapat digolongkan atas dua kelompok besar: 

a. Bahasa pemrograman bertujuan khusus. 

Yang termasuk dalam kelompok ini adalah Cobol (untuk terapan bisnis dan 

administrasi), Fortran (untuk komputasi ilmiah), bahasa rakitan (untuk 

pemrograman mesin), prolog (terapan kecerdasan buatan), bahasa-bahasa 

simulasi, dan sebagainya. 

b. Bahasa pemrograman bertujuan umum 

Yang termasuk dalam kelompok ini adalah bahasa Pascal, Basic, dan C. 

Tentu saja pembagian ini tidak kaku. Bahasa-bahasa bertujuan khusus 

namun juga bisa digunakan untuk aplikasi lain. Cobol misalnya, dapat juga 

digunakan untuk terapan ilmiah, hanya saja kemampuannya terbatas. Yang 
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jelas, bahasa-bahasa pemrograman yang berbeda dikembangkan untuk 

bermacam-macam terapan yang berbeda pula. 

 

Berdasarkan kedekatannya dari notasi bahasa pemrograman apakah lebih dekat 

ke bahasa mesin atau ke bahasa manusia, maka bahasa pemrograman 

dikelompokkanatas dua macam : 

1) Bahasa Tingkat Rendah. 

Bahasa jenis ini dirancang agar setiap instruksinya langsung dikerjakan oleh 

sistem tanpa harus melalui penerjemah (translator). Contohnya adalah 

bahasa mesin. 

2) Bahasa Tingkat Tinggi. 

Bahasa tingkat tinggi membuat pemrograman lebih mudah dipahami, lebih 

“manusiawi”, dan berorientasi ke bahasa manusia (bahas inggris). Yang 

termasuk dalam bahaa ini adalah Pascal, PL/I, Cobol, Basic, Fortran, C dan 

sebagainya. 

 

Bahasa tingkat rendah tergantung pada arsitektur mesin. Programnya panjang 

dan sulit dipahami walaupun prosesnya cepat. Jenis bahasa tingkat ini perlu 

penterjemah berupa assembler. 

 

Bahasa tingkat tinggi (high level language) menyerupai struktur bahasa 

manusia sehingga mudah dipahami. Bahasa ini tidak tergantung pada 

arsitektur mesin tetapi memerlukan penterjemah berupa compiler atau 

interpreter. 

 

Bahasa pemrograman tingkat rendah cenderung mendekati level komputer, ini 

artinya bahwa bahasanya ditulis mendekati atau sama dengan bahasa mesin 

komputer, hal ini sangat sulit ditulis karena bahasanya jauh dari bahasa 

manusia yang digunakan sehari-hari. 

 

Bahasa pemrograman yang lebih mudah dipelajari adalah bahasa 

pemrograman tingkat tinggi. Disebut tingkat tinggi karena bahasanya 

mendekati level bahasa manusia sehingga lebih mudah dipahami. 



75 
 

 

 

Gambar 5 1 Bahasa Tingkat Rendah 

 

 

 

Gambar 5 2 Bahasa Tingkat Tinggi 

 

Dengan gambar 5.1 dan 5.2 tersebut di atas, maka terlihat bahwa menulis 

program dengan bahasa tingkat tinggi akan lebih mudah dan dapat dipahami 

dibandingkan dengan bahasa tingkat rendah karena bahasanya ditulis dengan 
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kode numerik ataupun dengan sintak yang sangat pendek sehingga sulit sekali 

dipahami. Untuk lebih jelasnya beberapa jenis bahasa pemrograman tingkat 

tinggi yang digunakan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :  

 

Tabel 5 1 Bahasa Pemrograman Tingkat Tinggi 

 

Nama Penjalasan 

BASIC 

Beginners All‐purpose Symbolic Instruction Code, 
bahasa pemrograman yang biasa digunakan untuk 
merancang program sederhana pada programer 
pemula  

COBOL 
Common Business‐Oriented Language. Bahasa 

pemrograman yang dirancang pada aplikasi bisnis  

C 

Pemrogram terstruktur, bersifat umum. Bahasa ini 
dikembangkan oleh bell laboratories. Bahasa C ini 

dapat digunakan sebagai bahasa tingkat tinggi dan 
tingkat rendah. 

C++ 

Dasar pengembangan C. C++ dapat digunakan 
sebagai bahasa berorientasi objek, yang tidak 
ditemukan pada bahasa C. Bahasa ini juga 
dikembangkan oleh laboratorium Bell 

C# 

C# atau “C sharp”. Bahasa ini ditemukan oleh 
microsoft untuk 

mengembangkan aplikasi pada aplikasi microsoft 
.NET 

FORTRAN 
Formula Translator, Bahasa pemrograman yang 
dirancang untuk menyelesaikan algoritma 
matematika yang kompleks 

PASCAL 

Pattern Analysis, Statistical Modelling and 
Computational Learning. Pemrograman terstruktur, 
bersifat umum, dan biasanya bahasa pemrogram ini 
banyak diajarkan 

JAVA 

Bahasa ini merupakan bahasa berorientasi objek 
yang dikembangkan oleh Sum Microsistem. Dengan 
java memungkinkan untuk pengembangan program 
yang berjalan pada jaringan internet atau pada web 
browser. 

VISUAL 

BASIC 

Bahasa pemrograman microsoft dimana bahasa ini 
bertujuan untuk pengembangan perangkat lunak 
yang dapat memudahkan programmer dalam 
membuat aplikasi berbasis windows. 
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Saat memilih bahasa pemrograman hendaknya memperhatikan hal-hal yang 

dimiliki oleh bahasa pemrograman yang akan digunakan. Setiap bahasa pasti 

mempunyai kekurangan dan kelebihan yang harus kita pertimbangan dalam 

menentukan dan memilihnya. 

 

Sebagai contoh misalnya penggunaan bahasa C++. Pada bahasa C++ 

mempunyai kemampuan pada bahasa tingkat tinggi maupun bahasa tingkat 

rendah. Bahasa C++ basisnya adalah pengembangan dari bahasa C, selain 

itu C++ juga mendukung bahasa pemrograman berorientasi objek. 

 

Bahasa C++ menjadi sangat populer karena sifat portabilitas yang dimilikinya 

karena dapat dipakai untuk bahasa pemrograman tingkat rendah maupun 

tinggi. Hal ini berarti bahasa C++ dapat ditulis pada satu jenis komputer dan 

dapat dijalankan pada jenis komputer lain yang berbeda. Biasanya hal ini akan 

membutuhkan compiler ulang pada jenis sistem komputer yang akan 

digunakan, tetapi program yang ditulis tersebut tidak ada perubahan. 

 

 

Gambar 5 3 Proses translasi dari file sumber menjadi file executable 

 

a. Penulisan Bahasa Pemrograman 

Bahasa pemrograman merupakan prosedur/tata cara penulisan program. Pada 

bahasa pemrograman terdapat dua faktor penting, yaitu sintaks dan semantik. 

Sintaks adalah aturan gramatikal yang mengatur tata cara penulisan kata, 

ekspresi dan pernyataan. Semantik adalah aturan-aturan untuk menyatakan arti. 

Fungsi Bahasa pemrograman adalah sebagai media untuk menyusun dan 

memahami serta sebagai alat komunikasi antara pemrogram dengan komputer. 

 

Secara umum, bahasa pemrograman yang berbasiskan prosedur terdiri dari 

blok/sub program. yang memiliki dua bagian utama yaitu bagian deklarasi dan 

bagian statement. 
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1) Bagian Deklarasi 

Bagian deklarasi merupakan bagian program untuk mendefinisikan tipe data 

suatu variable, konstanta, serta fungsi dan prosedur yang akan digunakan pada 

program. Selain itu, bagian deklarasi dapat juga digunakan untuk memberi nilai 

awal suatu variable. Dengan kata lain, deklarasi digunakan untuk 

memperkenalkan suatu nama kepada Compiler program. Di bawah ini 

merupakan contoh deklarasi. 

 

a). Deklarasi variable 

 

 

 
 

Gambar 5 4 Contoh deklarasi variabel 

 

Untuk mendeklarasikan variable pada Pascal, digunakan kata permulaan var, 

kemudian diikuti dengan nama variabel (identifier) yang ingin digunakan, dan 

kemudian tipe data dari variable tersebut. Sedangkan pada C, deklarasi 

diawali dengan tipe data variabel baru diikuti dengan nama variabel 

(identifier). Suatu identifier harus diawali oleh karakter bukan angka, tetapi 

tidak boleh mengandung karakter khusus seperti * , - + / \ = < > . ? & dan 

sebagainya.  

 

Pada bahasa Pascal, identifier tidak bersifat case sensitive, maksudnya, huruf 

besar ataupun huruf kecil dianggap sama. Sebaliknya pada Bahasa C, 

identifier bersifat case sensitive, sehingga variabel s dan S akan dianggap dua 

identifier yang berbeda. 
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b). Deklarasi Konstanta pada Pascal maupun C : const phi = 3.14; 

const phi = 3.14; 

 

Konstanta yaitu nilai yang tetap. Jadi jika mengacu pada contoh di atas, 

maka nilai phi tidak dapat diubah-ubah dan akan selalu 3.14. 

 

c). Deklarasi Tipe Data Pascal dan C 

Pascal 

 

C 

 

 
Tipe Data dapat dikelompokkan menjadi: 

 Tipe Data sederhana. 

Tipe data sederhana merupakan tipe data yang paling kecil, yang hanya 

melibatkan satu item data, misalnya tipe data integer, string, real, Boolean, 

dan sebagainya. Kita dapat juga mendefinisikan sendiri tipe data ini. Tipe 

data yang didefinisikan sendiri tersebut diistilahkan enumerated data type 

(pada contoh adalah type hari). 

 Tipe Data terstruktur. 

Tipe data terstruktur merupakan tipe data yang terdiri dari beberapa item 

data. Bentuk dari tipe data ini dapat berupa array (terdiri dari item-item yang 
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memiliki tipe data yang sama) ataupun record (terdiri dari item-item yang 

boleh memiliki tipe data yang berbeda). Pada contoh di atas, Data Siswa 

termasuk tipe data terstruktur. 

 Tipe Data Pointer. 

Tipe data pointer digunakan untuk menunjuk pada alamat memory suatu data 

yang lain. Jadi tipe data pointer pada dasarnya tidak menyimpan nilai data 

secara langsung, melainkan hanya menyimpan alamat dimana data berada. 

Untuk contoh pada bahasa Pascal, T Data Siswa merupakan tipe data 

pointer. Pada Bahasa C, untuk mendeklarasikan pointer untuk tipe data Data 

Siswa pada variable yang bernama T Data Siswa, dapat dituliskan sebagai 

berikut : 

DataSiswa *TDataSiswa; 

 

d). Deklarasi Procedure/Function: 

 

 

 

 

Jika melihat pada contoh deklarasi pada bahasa C, mungkin timbul 

pertanyaan apa beda prosedur dengan fungsi? Pada Bahasa C, semua sub 

program dianggap fungsi, berbeda dengan Pascal yang menyertakan 

reserved word procedure and function untuk membedakan antara keduanya. 

Sebenarnya, perbedaan utama antara prosedur dan fungsi yaitu: prosedur 

adalah fungsi yang tidak mengembalikan suatu nilai.  

Sebaliknya fungsi adalah suatu prosedur yang mengembalikan nilai. Apabila 

mengacu pada contoh di atas, maka fungsi tambah akan mengembalikan 

suatu nilai yang bertipe integer, sedangkan prosedur Cetak tidak 

mengembalikan nilai apa-apa. Pada Bahasa C, procedure pada dasarnya 
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adalah function yang mengembalikan void alias tidak mengembalikan nilai 

apa-apa. 

 

2) Bagian Statement 

Bagian statement merupakan bagian program yang berisi perintah yang akan 

dieksekusi/dijalankan. Pada bahasa Pascal, bagian statement selalu diawali 

dengan reserved word begin and end. Apabila blok statement adalah blok utama 

program, maka reserved word end harus diakhiri dengan tanda titik(.), sebaliknya 

jika blok statement bukan blok utama program maka reserved word end diakhiri 

dengan tanda titik koma (;). Sebaliknya pada bahasa C, dimulai dari deklarasi 

variable hingga akhir statement diawali dan diakhiri dengan tanda kurung kurawal 

{ dan }. Berikut adalah contoh potongan kode untuk implementasi menghitung 

luas lingkaran dengan Bahasa Pascal dan Bahasa C. 

 

Contoh kode untuk implementasi menghitung luas lingkaran dengan Bahasa 

Pascal : 

 

Contoh kode untuk implementasi menghitung luas lingkaran dengan Bahasa C 
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b. Elemen-Elemen dalam Bahasa Pemrograman 

Ketika kita mempelajari suatu bahasa pemrograman, kita akan menjumpai 

elemen-elemen yang pada dasarnya serupa antara satu bahasa dengan 

bahasa yang lain. Hal itu dikarenakan elemen-elemen tersebut merupakan 

bagian dari tata bahasa pemrograman yang bersangkutan. Berikut adalah 

elemen-elemen pada bahasa pemrograman aturan leksikal, tipe data, 

expression, statement, Function and Procedure. 

1) Aturan Leksikal 

Yang dimaksud aturan leksikal yaitu aturan yang digunakan dalam 

membentuk suatu deklarasi, definisi, maupun statement hingga menjadi satu 

program yang utuh. Aturan ini meliputi beberapa elemen antara lain meliputi 

token, komentar, identifier, keywords (Reserved Words), operator. 

a) Token, yaitu elemen terkecil pada bahasa pemrograman yang memiliki 

arti penting bagi compiler. Yang termasuk token antara lain: identifier, 

keywords(reserved words), operator, dan sebagainya. Token yang satu 

dengan yang lain dipisahkan dengan satu atau lebih spasi, tab, baris 

baru, atau komentar. 

b). Komentar, yaitu teks (kumpulan karakter) yang diabaikan oleh Compiler. 

Komentar sangat berguna untuk memberi catatan mengenai bagian 

program tertentu sebagai referensi baik bagi programmer itu sendiri 

maupun orang lain yang membaca kode program tersebut. Pada bahasa 

Pascal, teks yang berada di antara kurung kurawal pembuka {dan kurung 

kurawal tutup} akan dianggap sebagai komentar. Selain itu, dapat pula 

menggunakan tanda (* sebagai pembuka komentar, dan tanda *) sebagai 

penutup.  

Contoh : 
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c). Identifier, merupakan kumpulan karakter yang digunakan sebagai penanda 

untuk nama variable, nama tipe data, fungsi, prosedur, dan sebagainya. 

Aturan penulisan identifier pada bahasa Pascal dan bahasa C dapat 

dikatakan serupa. Yaitu: suatu identifier harus diawali oleh karakter non 

angka sebagai berikut : 

_ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

Selanjutnya boleh menggunakan karakter angka ( 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ) 

maupun karakter non angka tersebut di atas, namun tidak boleh 

menggunakan karakter khusus/spesial seperti + - * / ? ! { } [ ] dan 

sebagainya. Berikut adalah contoh-contoh identifier yang benar maupun 

salah. Tetapi sebagai catatan yang perlu diingat, identifier pada bahasa 

Pascal bersifat case insensitive (huruf besar dan huruf kecil dianggap 

sama), sedangkan pada bahasa C, identifier bersifat case sensitive (huruf 

besar dan huruf kecil dibedakan). 

d). Keywords (Reserved Words) 

Keywords atau Reserved words merupakan kata-kata yang telah 

ada/didefinisikan oleh bahasa pemrograman yang bersangkutan. Kata-kata 

tersebut telah memiliki definisi yang sudah tetap dan tidak dapat diubah. 

Karena telah memiliki definisi tertentu, maka kata-kata ini tidak dapat 

digunakan sebagai identifier. 

Pada bahasa Pascal, yang termasuk reserved words antara lain : 

and array asm begin case 

do downto else end file 

function goto if in label 

not of or packed procedure 

record repeat set string then 

type unit until uses var 

const mod to div nil 

for program while forward with 

 

 

 



84 
 

Pada bahasa C, yang termasuk reserved words antara lain : 

break case char const continue 

double else enum float for 

inline int long return short 

static struct switch typedef union 

while default goto signed unsigned 

do if sizeof void  

 

e). Operator 

Operator digunakan untuk menyatakan suatu perhitungan/operasi. 

Operator yang digunakan untuk operasi yang melibatkan satu operand 

disebut unary operator. Jika melibatkan dua operand maka disebut binary 

operator, dan jika melibatkan tiga operand, operator tersebut disebut 

ternary operator. Di dalam suatu operasi dapat terdapat banyak operator. 

Urutan eksekusi dari operator-operator disebut juga operator precedence. 

Precedence yang lebih rendah akan dieksekusi belakangan, misalnya : 

A = 10 + 5 * 2  

Karena precedence operator * lebih tinggi daripada operator + maka nilai A 

adalah 20, diperoleh dari perkalian 5 dan 2, kemudian dijumlahkan dengan 

10. Untuk mendahulukan eksekusi precedence yang lebih rendah dapat 

digunakan tanda ( dan ) sebagai contoh: 

A = (10 + 5) * 2 

Variable A akan memiliki nilai 30, diperoleh dari penjumlahan 10 dan 5, 

kemudian dikalikan 2. 

Operator dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis antara lain : 

 Arithmetic Operator 

 Assignment Operator 

 Bitwise dan Logical Operator 

 Relational Operator 

 Pointer Operator 
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2) Tipe Data 

Tipe data digunakan untuk menentukan jenis nilai yang dapat ditampung 

oleh suatu variable. Pada suatu bahasa pemrograman umumnya telah 

menyediakan tipe-tipe data yang sederhana (simple) maupun yang 

terstruktur Dan apabila kita membutuhkan tipe data yang belum tersedia, kita 

dapat mendefinisikan sendiri tipe data baru, yang disebut enumerated type. 

Berikut adalah tipe data sederhana (simple) yang terdapat pada bahasa 

Pascal dan bahasa C standar. 

 

Tabel 5 2 Tipe Data Sederhana

 

 

3) Expression 

Yang dimaksud dengan expression (ekspresi) yaitu suatu pernyataan yang 

menghasilkan suatu nilai. Expression tersusun dari operator dan operand 

yang digunakan untuk menghitung atau memberi suatu nilai suatu variable 

atau identifier. 

 

Expression yang paling sederhana yaitu nama variable. Expression yang 

lebih kompleks akan melibatkan operator-operator, maupun pemanggilan 

function atau procedure. Berikut adalah contoh expression : 

A  hanya berupa nama variable 

10  berupa suatu nilai 

A + 3 * 2  expression menggunakan operator 

Calculate (A,B)  melakukan pemanggilan function 

bernama Calculate 
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4) Statement 

Seperti yang telah disinggung di atas, statement merupakan bagian program 

yang berisi perintah yang akan dieksekusi/dijalankan. Karena itu, statement-

statement ini menentukan bagaimana jalannya program dan bagaimana 

suatu nilai variable dimanipulasi/berubah. Statement dapat dikelompokan 

menjadi antara lain Simple Statement, Compound Statement, Selection 

Statement, dan Iteration Statement. 

a) Simple Statement 

Yang digolongkan ke dalam simple statement (statement sederhana) 

yaitu statement yang tidak berisi statement lainnya. 

 Assignment Statement, yaitu statement yang digunakan untuk 

memberikan nilai ke suatu variable. 

 Statement untuk pemanggilan function atau procedure, yaitu 

statement yang memanggil function atau procedure yang telah 

didefinisikan pada program. 

 Jump Statement, yaitu statement yang digunakan untuk melompati 

statement-statement lain. 

 

b) Compound Statement 

Compound statement (kumpulan statement) adalah sekumpulan 

statement yang terdiri dari statement-statement lain, termasuk juga 

iteration dan selection statement. Pada bahasa Pascal, kumpulan 

statement diawali oleh keywords begin dan ditutup oleh keywords end, 

sedangkan pada bahasa C, kumpulan statement akan diawali dan diakhiri 

oleh tanda kurung kurawal { dan }. 

 

c) Selection Statement 

Selection Statement melakukan pemeriksaan nilai/kondisi, yang 

kemudian akan memilih statement mana yang akan dieksekusi. 

Statement ini terdiri dari 2 jenis yaitu: if..then..else statement dan 

case/switch statement. 
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d) Iteration Statement 

Iteration statement digunakan untuk melakukan perulangan sekumpulan 

statement (compound statement). 

 

5) Function dan Procedure 

Procedure dan Function disebut juga subroutine, merupakan blok statement 

yang dapat dipanggil dari lokasi yang berbeda di dalam program. Yang 

membedakan antara function dan procedure yaitu: suatu function jika 

dijalankan/dipanggil akan mengembalikan suatu nilai. 

 

Pada Bahasa C, semua subroutine adalah function. Apabila kita ingin 

membuat subroutine yang tidak mengembalikan nilai, kita dapat memberi 

nilai kembalian berupa void. Ketika procedure atau function dipanggil, kita 

dapat melewatkan suatu nilai ke dalam function atau procedure tersebut. 

Nilai yang dilewatkan disebut juga argument atau parameter. 

 

2. Pemanfaatan Lingkungan Pengembangan Terintegrasi (IDE) 

Lingkungan pengembangan perangkat lunak dapat dikelompokkan menjadi 2, 

yaitu lingkungan primitif dan lingkungan terintegrasi. Lingkungan primitif dalam 

siklus pemrograman terdiri atas kompiler/interpreter, text editor dan console. 

Sepintas pengembangan dengan lingkungan primitif ini sederhana dan cepat.  

 

Hanya bermodalkan kompiler/interpreter, text editor sederhana dan console (2 

hal terakhir ini pasti sudah ada disetiap sistem operasi, tanpa harus diinstall), 

belajar pemrograman sudah bisa dilakukan. Tapi jika cara ini yang digunakan, 

sebenarnya secara keseluruhan proses belajar yang diperlukan untuk akhirnya 

bisa menguasai pemrograman menjadi lebih panjang. Ini dikarenakan segala 

sesuatunya dilakukan secara manual, termasuk dalam mendeteksi setiap 

kesalahan yang muncul. 

 

Sebabnya adalah, tidak ada mekanisme otomatis yang memberitahu kesalahan 

koding setiap kali mencoba menuliskan koding dari konsep pemrograman yang 

baru. Kesalahan demi kesalahan barulah diketahui pada pesan error atau 
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warning yang muncul saat kompilasi dilakukan (sintaks error) atau saat program 

akan dijalankan (runtime error). 

 

Penggunaan lingkungan primitif dalam belajar pemrograman bagaikan orang 

yang sedang belajar renang tanpa alat bantu bahkan pelatih. Orang tersebut 

tentu akan butuh waktu yang lama agar bisa mengetahui pola yang benar dalam 

berenang. Parahnya lagi adalah, sangat mungkin orang ini akan patah semangat 

karena kegagalan demi kegagalan yang sulit ia ketahui penyebabnya. Dalam 

belajar pemrograman, patah semangat juga sangat mungkin terjadi, apalagi 

setelah utak-atik sana sini, program tidak juga mau dijalankan. 

 

Lingkungan pengembangan kedua adalah IDE (Integrated Developement 

Environment) yang merupakan Lingkungan Pengembangan Terpadu (Integrated 

Developement Environment) bagi programmer dalam mengembangkan 

aplikasinya. Dengan menggunakan IDE programmer dapat membuat user 

interface, melakukan koding, melakukan testing dan debuging serta 

menkompilasi program menjadi executable. Penguasaan yang baik akan IDE 

akan sangat membantu programmer dalam mengefektifkan tugas-tugasnya 

sehingga dapat bekerja dengan efisien. IDE (Integrated Developement 

Environment) ini contohnya terdapat pada program Visual Basic, PHP, Java, 

C++, Perl, dan Phyton. 

 

Berikut ini merupakan sejumlah daftar perbedaan antara penggunaan text editor 

sederhana dan penggunaan IDE. 
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Tabel 5 3 Perbedaan Antara Penggunaan Text Editor Sederhana  

dan Penggunaan IDE 

 

 Penggunaan text editor 
sederhana 

Penggunaan IDE 

Alat bantu yang 

digunakan 

Compiler/interpeter, text editor 

biasa dan console 

Compiler/interpreter 

dan IDE (integrated 

development 

environment) 

 

Kelebihan 

* Sifat ketergantungan 

programmer terhadap tools 

sangat rendah, hanya dengan 

kompiler dan text editor biasa 

mereka sudah bisa 

memprogram.* Programmer 

cenderung akan terpacu untuk 

belajar lebih keras agar sintaks 

pemrograman yang ia tulis 

tidak banyak kesalahan.* 

Resource hardware yang 

dibutuhkan jauh lebih 

sederhana. 

Programmer akan 

sangat terbantu 

belajar pemrograman 

sehingga proses 

belajar menjadi lebih 

cepat. 

* Mempercepat para 

pemula untuk menjadi 

programmer 

profesional. 

Kekurangan 

Belajar pemrogramana 

menjadi cukup sulit, karena 

kesalahan-kesalahan baru 

diketahui setelah program 

tidak mau dikompile atau 

dijalankan.* Kegagalan yang 

akan sangat mungkin sering 

terjadi, cenderung membuat 

pemula patah semangat 

melanjutkan proses belajarnya. 

* Saat-saat awal 

pembelajaran 

ketergantunan 

programmer terhadap 

tools cukup tinggi, 

karena untuk 

memprogram 
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Sebuah IDE (Integrated Developement Environment), setidaknya memiliki 

fasilitas: 

a. Editor, yaitu fasilitas untuk menuliskan kode sumber dari perangkat lunak. 

b. Compiler, yaitu fasilitas untuk mengecek sintaks dari kode sumber kemudian 

mengubah dalam bentuk binari yang sesuai dengan bahasa mesin. 

c. Linker, yaitu fasilitas untuk menyatukan data binari yang beberapa kode 

sumber yang dihasilkan compiler sehingga data-data binari tersebut menjadi 

satu kesatuan dan menjadi suatu program komputer yang siap dieksekusi. 

d. Debuger, yaitu fasilitas untuk mengetes jalannya program, untuk mencari 

bug/kesalahan yang terdapat dalam program. 
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Mengenal IDE dalam Visual Basic 6 

Untuk lebih memudahkan pemahaman tentang lingkungan pengembangan 

terintegrasi (IDE), berikut diberikan contoh yang ada pada program Visual Basic 

(VB) yang sudah populer penggunaannya. Program VB ini mudah dipahami 

sekalipun oleh pemula, di mana untuk tutorialnya juga mudah didapatkan di 

internet. 

 

Visual Basic adalah salah satu bahasa pemrograman komputer. Bahasa 

pemrograman adalah perintah-perintah yang dimengerti oleh komputer untuk 

melakukan tugas-tugas tertentu. Bahasa pemrograman Visual Basic, yang 

dikembangkan oleh Microsoft sejak tahun 1991, merupakan pengembangan dari 

pendahulunya yaitu bahasa pemrograman BASIC (Beginner’s All-purpose 

Symbolic Instruction Code) yang dikembangkan pada era 1950-an. Visual Basic 

merupakan salah satu Development Tool yaitu alat bantu untuk membuat 

berbagai macam program komputer, khususnya yang menggunakan sistem 

operasi Windows. Visual Basic merupakan salah satu bahasa pemrograman 

komputer yang mendukung object (Object Oriented Programming = OOP). 

 

 

Gambar 5 5 Contoh tampilan pembuka VB 
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Gambar 5.6 di bawah adalah tampilan area kerja atau IDE VB 6. Mengenal 

bagian-bagian utama di dalam IDE VB 6 adalah sangat penting. 

 

 

Gambar 5 6 Contoh Tampilan Pembuka VB 

 

Keterangan : 

1) Menu bar 

2) Tool bar 

3) Toolbox 

4) J endela Form 

5) Jendela Code 

6) Project Explorer 

7) Jendela Properties 

 

Dalam pemrograman berbasis obyek (OOP), perlu dipahami istilah object, 

property, method dan event sebagai berikut :  

Object   : komponen di dalam sebuah program  

Property  : karakteristik yang dimiliki object 

Method : aksi yang dapat dilakukan oleh object 

Event   : kejadian yang dapat dialami oleh object 

 

Sebagai ilustrasi dapat menganggap sebuah mobil sebagai obyek yang memiliki 

property, method dan event. Perhatikan gambar berikut : 
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Gambar 5 7 Ilustrasi Pemrograman Berbasis Obyek 

 

 

 

Gambar 5 8 Pemrograman Berbasis Obyek 

 

Implementasinya dalam sebuah aplikasi misalnya adalah membuat form, maka 

form tersebut memiliki property, method, dan event. Sebagaimana pemrograman 

visual lain seperti Delphi dan Java, VB juga bersifat event driven progamming. 

Artinya dapat menyisipkan kode program pada event yang dimiliki suatu obyek.  
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D. Aktifitas Pembelajaran 

1. Selama proses pembelajaran, Anda hendaknya mengidentifikasi Bahasa 

pemrograman. 

2. Sebagai tugas praktek mandiri, buatlah uraian jenis-jenis Bahasa 

pemrograman untuk IT-Engineering dan pemanfaatan lingkungan 

pengembangan terintegrasi (IDE)!. 

3. Untuk menambah wawasan dan informasi anda,akses salah satu publikasi di 

website yang berkaitan tentang Bahasa pemrograman dan jawablah 

pertanyaan berikut ini: 

a. Uraikan jenis-jenis Bahasa pemrograman untuk IT-Engineering! 

b. Uraikan pemanfaatan lingkungan pengembangan terintegrasi (IDE) ! 

4. Amati lingkungan bengkel/laboratorium anda, apakah sudah memiliki modul 

Bahasa pemrograman dan alat bantu mengajarnya? Jika tidak ada, peluang 

apa saja yang bisa anda lakukan untuk mempelajari Bahasa pemrograman?  

E. Latihan/Tugas 

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan bahasa pemrograman! 

2. Lebih mudah mana untuk memahami pemrograman dengan bahasa tingkat 

rendah atau tingkat tinggi? Mengapa demikian? 

3. Sebutkan 6 bahasa pemrograman tingkat tinggi yang anda ketahui! 

4. Sebutkan element-element pada bahasa pemrograman! 

5. Sebutkan kelebihan penggunaan Integrated Developement Environment 

(IDE)! 

6. Sebutkan fasilitas yang biasanya dimiliki oleh Integrated Developement 

Environment (IDE)! 

F. Rangkuman 

Bahasa pemrograman adalah kumpulan instruksi-instruksi yang dengan aturan 

tata bahasa tertentu yang di-compile kemudian dimengerti oleh komputer untuk 

melakukan tugas-tugas tertentu. Sampai sekarang terdapat puluhah bahasa 

pemrograman. Ada bahasa rakitan (assembly), Fortran, Cobol, Ada, PL/I, Algol, 

Pascal, Basic, Prolog, LISP, PRG, kemudian ada juga bahasa simulasi seperti 

CSMP, Simscript, GPSS, Dinamo, dan masih banyak lagi. 
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Berdasarkan kedekatannya dari notasi bahasa pemrograman apakah lebih dekat 

ke bahasa mesin atau ke bahasa manusia, maka bahasa pemrograman 

dikelompokkanatas dua macam : 

1. Bahasa tingkat rendah. 

Bahasa jenis ini dirancang agar setiap instruksinya langsung dikerjakan oleh 

sistem tanpa harus melalui penerjemah (translator). Contohnya adalah 

bahasa mesin. 

2. Bahasa tingkat tinggi. 

Bahasa tingkat tinggi membuat pemrograman lebih mudah dipahami, lebih 

“manusiawi”, dan berorientasi ke bahasa manusia (bahasa inggris). Yang 

termasuk dalam bahaa ini adalah Pascal, PL/I, Cobol, Basic, Fortran, C dan 

sebagainya. 

 

Saat memilih bahasa pemrograman hendaknya memperhatikan hal-hal yang 

dimiliki oleh bahasa pemrograman yang akan digunakan. Setiap bahasa pasti 

mempunyai kekurangan dan kelebihan yang harus kita pertimbangan dalam 

menentukan dan memilihnya. 

 

Bahasa pemrograman merupakan prosedur/tata cara penulisan program. Pada 

bahasa pemrograman terdapat dua faktor penting, yaitu sintaks dan semantik. 

Sintaks adalah aturan gramatikal yang mengatur tata cara penulisan kata, 

ekspresi dan pernyataan. Semantik adalah aturan-aturan untuk menyatakan arti. 

Fungsi bahasa pemrograman adalah sebagai media untuk menyusun dan 

memahami serta sebagai alat komunikasi antara pemrogram dengan komputer. 

Bagian deklarasi merupakan bagian program untuk mendefinisikan tipe data 

suatu variable, konstanta, serta fungsi dan prosedur yang akan digunakan pada 

program. Bagian statement merupakan bagian program yang berisi perintah yang 

akan dieksekusi/dijalankan. Pada bahasa Pascal, bagian statement selalu diawali 

dengan reserved word begin dan end. 

 

Lingkungan pengembangan perangkat lunak dapat dikelompokkan menjadi 2, 

yaitu lingkungan primitif dan lingkungan terintegrasi. Lingkungan primitif dalam 

siklus pemrograman terdiri atas kompiler/interpreter, text editor dan console. 

Sepintas pengembangan dengan lingkungan primitif ini sederhana dan cepat. 
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Hanya bermodalkan kompiler/interpreter, text editor sederhana dan console (2 

hal terakhir ini pasti sudah ada disetiap sistem operasi, tanpa harus diinstall), 

belajar pemrograman sudah bisa dilakukan. 

Lingkungan pengembangan adalah IDE (Integrated Developement Environment) 

yang merupakan Lingkungan Pengembangan Terpadu (Integrated Developement 

Environment) bagi programmer dalam mengembangkan aplikasinya. Dengan 

menggunakan IDE programmer dapat membuat user interface, melakukan 

koding, melakukan testing dan debuging serta menkompilasi program menjadi 

executable. 

 

Contoh lingkungan pengembangan terintegrasi (IDE) adalah pada program 

Visual Basic (VB). Visual Basic adalah salah satu bahasa pemrograman 

komputer. Bahasa pemrograman adalah perintah-perintah yang dimengerti oleh 

komputer untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Bahasa pemrograman Visual 

Basic, yang dikembangkan oleh Microsoft sejak tahun 1991, merupakan 

pengembangan dari pendahulunya yaitu bahasa pemrograman BASIC 

(Beginner’s All-purpose Symbolic Instruction Code) yang dikembangkan pada era 

1950-an. 

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

1. Umpan Balik 

Setelah mempelajari kegiatan pembelajaran ini, periksa penguasaan 

pengetahuan dan keterampilan anda menggunakan daftar periksa di bawah ini: 

 

No Indikator Ya Tidak Bukti 

1. 
Menguraikan jenis-jenis Bahasa 

pemrograman untuk IT-Engineering 

   

2. 

Menguraikan pemanfaatan 

lingkungan pengembangan 

terintegrasi (IDE) 
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2. Tindak Lanjut 

a. Buat rencana pengembangan dan implementasi di lingkungan 

laboratoriumkerja anda. 
 

b. Gambarkan suatu situasi atau isu di dalam laboratorium anda yang mungkin 

dapat anda ubah atau tingkatkan dengan mengimplementasikan sebuah 

rencana tindak lanjut. 

c. Apakah judul rencana tindak lanjut anda? 

d. Apakah manfaat/hasil dari rencana aksi tindak lanjut anda tersebut? 

e. Uraikan bagaimana rencana tindak lanjut anda memenuhi kriteria SMART 

(spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, rentang/ketepatan 

waktu). 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 6 : DASAR-DASAR 

PEMROGRAMAN 

A. Tujuan 

Setelah menyelesaikan materi ini, peserta diharapkan dapat; 

1. memeriksa fungsi dan sintak instruksi Bahasa pemrograman sesuai prosedur 

dengan benar, 

2. menentukan penggunaan dasar-dasar teknik pemrograman sesuai prosedur 

dengan benar. 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Menentukan penggunaan dasar-dasar teknik pemrograman . 

2. Memeriksa fungsi dan sintak instruksi bahasa pemrograman . 

C. Uraian Materi 

1. Penggunaan Dasar-Dasar Teknik Pemrograman 

Pemrograman adalah proses menulis, menguji dan memperbaiki (debug), dan 

memelihara kode yang membangun sebuah program komputer. Kode ini ditulis 

dalam berbagai bahasa  pemrograman. Tujuan dari pemrograman adalah untuk 

memuat suatu program yang dapat melakukan suatu perhitungan atau 

'pekerjaan' sesuai dengan keinginan si pemrogram (programmer). Untuk dapat 

melakukan pemrograman, diperlukan keterampilan dalam algoritma, logika, 

bahasa pemrograman, dan dibanyak kasus, pengetahuan-pengetahuan lain 

seperti matematika. 

 

Pemrograman adalah sebuah seni dalam menggunakan satu atau lebih algoritma 

yang saling berhubungan dengan menggunakan sebuah bahasa pemrograman 

tertentu sehingga menjadi sebuah program komputer. Bahasa pemrograman 

yang berbeda mendukung gaya pemrograman yang berbeda pula. Gaya 

pemrograman ini biasa disebut paradigma pemrograman. 

 

Apakah memprogram perangkat lunak lebih merupakan seni, ilmu, atau teknik 

telah lama diperdebatkan. Pemrogram yang baik biasanya mengkombinasikan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Komputer
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_pemrograman
https://id.wikipedia.org/wiki/Algoritma
https://id.wikipedia.org/wiki/Logika
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_pemrograman
https://id.wikipedia.org/wiki/Matematika
https://id.wikipedia.org/wiki/Algoritma
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_pemrograman
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_pemrograman
https://id.wikipedia.org/wiki/Paradigma_pemrograman
https://id.wikipedia.org/wiki/Seni
https://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu
https://id.wikipedia.org/wiki/Teknik
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tiga hal tersebut, agar dapat menciptakan program yang efisien, baik dari sisi 

waktu berjalan (run time), atau memori. 

 

Apapun pendekatan pengembangan perangkat lunak mungkin, program akhir 

harus memenuhi beberapa sifat mendasar. Properti berikut adalah di antara yang 

paling relevan: 

 Efisiensi / kinerja: jumlah sumber daya sistem program yang mengkonsumsi 

waktu proses, ruang memori, perangkat bawah seperti disk, bandwidth 

jaringan dan bahkan sampai batas tertentu interaksi dari pemakai: semakin 

sedikit, semakin baik. 

 Reliabilitas, seberapa sering hasil dari sebuah program sudah benar. Hal ini 

tergantung pada kebenaran konseptual algoritma, dan pemrograman 

minimisasi kesalahan, seperti kesalahan dalam manajemen sumber daya dan 

kesalahan logika. 

 Kekokohan, seberapa baik program mengatasi masalah yang bukan karena 

kesalahan programmer. Ini termasuk situasi seperti salah, tidak pantas atau 

merusak data, tidak tersedianya sumber daya yang dibutuhkan seperti 

memori, sistem operasi layanan dan koneksi jaringan, dan kesalahan 

pengguna. 

 Kegunaan, kemudahan menggunakan program untuk tujuan tertentu, atau 

dalam beberapa kasus bahkan tujuan tak terduga. Isu-isu tersebut dapat 

membuat atau menghancurkan kesuksesan bahkan tanpa masalah lain. Hal 

ini melibatkan berbagai tekstual, grafis dan kadang-kadang elemen-elemen 

perangkat keras yang meningkatkan kejelasan, intuitif, kekompakan dan 

kelengkapan program antarmuka pengguna. 

 Portabilitas, tergantung pada perbedaan-perbedaan dalam fasilitas 

pemrograman yang disediakan oleh platform yang berbeda, termasuk 

hardware dan sistem operasi sumber daya, perilaku yang diharapkan dari 

hardware dan sistem operasi, dan ketersediaan platform compiler tertentu 

untuk bahasa dari source code. 

 Kemampu-rawatan, kemudahan dengan sebuah program yang dapat 

dimodifikasi oleh pengembang sekarang atau pada masa mendatang dalam 

rangka untuk membuat perbaikan atau penyesuaian, memperbaiki 

keamanan, atau disesuaikan dengan lingkungan baru.  



100 
 

Bahasa pemrograman merupakan sebuah cara untuk berkomunikasi dengan 

mesin yang sedang dituju dan diajak berkomunikasi adalah komputer. 

Komputer hadir dalam kehidupan manusia baru 50 tahun terakhir, namun 

efeknya sangat besar dalam merubah kehidupan manusia, bahkan melebihi 

penemuan manusia lainnya seperti radio, telepon, dan televisi. Begitu banyak 

aplikasi memanfaatkan komputer, terutama dalam pemanfaatan kemampuan 

chip mikroprosesor di dalamnya yang dapat melakukan komputasi sangat 

cepat, dapat bekerja sendiri dengan diprogram, dan dilengkapi memori untuk 

menyimpan begitu banyak data. Seiring dengan perkembangan zaman, 

semakin luaslah kebutuhan akan kemampuan seperti yang dimiliki oleh 

komputer, sehingga menyebabkan munculnya terobosan-terobosan baru 

yang salah satunya adalah dibuatnya chip mikrokontroler. 

 

Mikrokontroler adalah single chip computer yang memiliki kemampuan untuk 

diprogram dan digunakan untuk tugas-tugas yang berorientasi kontrol. 

Mikrokontroler datang dengan dua alasan utama, yang pertama adalah 

kebutuhan pasar (market need) dan yang kedua adalah perkembangan 

teknologi baru. Yang dimaksud dengan kebutuhan pasar adalah kebutuhan 

yang luas dari produk-produk elektronik akan perangkat pintar sebagai 

pengontrol dan pemroses data. Sedangkan yang dimaksud dengan 

perkembangan teknologi baru adalah perkembangan teknologi 

semikonduktor yang memungkinkan pembuatan chip dengan kemampuan 

komputasi yang sangat cepat, bentuk yang semakin mungil, dan harga yang 

semakin murah. 

 

Terdapat perbedaan yang signifikan antara mikrokontroler dan 

mikroprosessor. Perbedaan yang utama antara keduanya dapat dilihat dari 

dua faktor utama yaitu arsitektur perangkat keras (hardware architecture) dan 

aplikasi masing-masing. 

 

Ditinjau dari segi arsitekturnya, mikroprosesor hanya merupakan single chip 

CPU, sedangkan mikrokontroler dalam IC-nya selain CPU juga terdapat 

device lain yang memungkinkan mikrokontroler berfungsi sebagai suatu 

single chip computer. Dalam sebuah IC mikrokontroler telah terdapat ROM, 
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RAM, EPROM, serial interface dan paralel interface, timer, interrupt 

controller, konverter Analog ke Digital, dan lainnya (tergantung feature yang 

melengkapi mikrokontroler tersebut). 

 

Sedangkan dari segi aplikasinya, mikroprosessor hanya berfungsi sebagai 

Central Processing Unit yang menjadi otak komputer, sedangkan 

mikrokontroller, dalam bentuknya yang mungil, pada umumnya ditujukan 

untuk melakukan tugas–tugas yang berorientasi kontrol pada rangkaian yang 

membutuhkan jumlah komponen minimum dan biaya rendah (low cost). 

 

Karena kemampuannya yang tinggi, bentuknya yang kecil, konsumsi 

dayanya yang rendah, dan harga yang murah maka mikrokontroler begitu 

banyak digunakan di dunia. Mikrokontroler digunakan mulai dari mainan 

anak-anak, perangkat elektronik rumah tangga, perangkat pendukung 

otomotif, peralatan industri, peralatan telekomunikasi, peralatan medis dan 

kedokteran, sampai dengan pengendali robot serta persenjataan militer. 

 

Terdapat beberapa keunggulan yang diharapkan dari alat-alat yang berbasis 

mikrokontroler (microcontroller-based solutions) : 

 kehandalan tinggi (high reliability) dan kemudahan integrasi dengan 

komponen lain (high degree of integration), 

 ukuran yang semakin dapat diperkecil (reduced in size), 

 penggunaan komponen dipersedikit (reduced component count) yang 

juga akan menyebabkan biaya produksi dapat semakin ditekan (lower 

manufacturing cost), 

 waktu pembuatan lebih singkat (shorter development time) sehingga 

lebih cepat pula dijual ke pasar sesuai kebutuhan (shorter time to 

market), 

 konsumsi daya yang rendah (lower power consumption). 

Karena kebutuhan yang tinggi terhadap “chip-chip pintar” dengan 

berbagai fasilitasnya, maka berbagai vendor juga berlomba untuk 

menawarkan produk-produk mikrokontrolernya. Intel mengeluarkan 

mikrokontrolernya yang populer di dunia yaitu 8051, yang karena begitu 
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populernya maka arsitektur 8051 tersebut kemudian diadopsi oleh 

vendor lain seperti Phillips, Siemens, Atmel, dan vendor-vendor lain 

dalam produk mikrokontroler mereka. Selain itu masih ada mikrokontroler 

populer lainnya seperti Basic Stamps, PIC dari Microchip, MSP 430 dari 

Texas Instrument dan masih banyak lagi. 

Seiring dengan perkembangan zaman, selain mikroprosesor dan 

mikrokontroler, sebenarnya telah bermunculan chip-chip pintar lain 

seperti DSP prosesor dan Application Spesific Integrated Circuit (ASIC). 

Di masa depan, chip-chip mungil berkemampuan sangat tinggi akan 

mendominasi semua desain elektronik di dunia sehingga mampu 

memberikan kemampuan komputasi yang tinggi serta meminimumkan 

jumlah komponen-komponen konvensional.  

2. Fungsi dan Sintak Instruksi Bahasa Pemrograman . 

Pada pembahasan fungsi dan sintak instruksi bahasa pemrograman ini diuraikan 

tentang Mikrokontroler AVR (Alf and Vegard's Risc processor). Mikrokontroler 

AVR standar memiliki arsitektur 8 bit, dimana semua instruksi dikemas dalam 

kode 16-bit, dan sebagian besar instruksi dieksekusi dalam 1 (satu) siklus clock. 

AVR dapat dikelompokkan menjadi empat kelas, yaitu keluarga ATtiny, keluarga 

ATSOSxx, keluarga ATMega, dan AT86RFxx. Pada dasamya, yang 

membedakan masing-masing kelas adalah memori, peripheral, dan fungsinya. 

 

Mikrokontroler AVR ATmega16 adalah salah satu dari keluarga ATmega dengan 

populasi pengguna cukup besar. Memiliki memori flash 16k dan 32 jalur input 

output, serta dilengkapi dengan ADC 8 kanal dengan resolusi 10-bit dan 4 kanal 

PWM. Sebuah chip dengan fitur cukup lengkap untuk mendukung beragam 

aplikasi, termasuk robotik. 

 

Pemrograman mikrokontroler AVR (Atmega16) menggunakan beberapa bahasa 

program seperti bahasa Basic, C atau Assembler. Untuk bahasa basic digunakan 

Software Bascom AVR sedang bahasa C dan Assembler digunakan WinAVR. 

Program aplikasi yang disusun dalam software setelah di kompilasi akan 

dihasilkan file dengan ekstensi heksa. File heksa inilah yang akan dituliskan ke 
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memori flash mikrokontroler AVR melalui sebuah alat yang disebut Downloader. 

Rangkaian Downloader ada yang sederhana dan dapat dibuat sendiri. 

 

Pada umumnya bahasa yang dipergunakan untuk memprogram mikrokontroler 

adalah bahasa Assembly. Bahasa Assembly adalah bahasa pemrograman 

tingkat menengah, dimana program yang dibuat lebih mendekati bahasa mesin, 

sehingga pemenfaatan memori dapat dilakukan secara optimal, namun di sisi lain 

pemrogramannya menjadi relatif sulit. Karena bahasa yang dipergunakan 

Bascom, yaitu Basic, adalah bahasa tingkat tinggi, maka pemrograman 

menggunakan Bascom sangatlah mudah untuk dipelajari. Sintaksnya tidak jauh 

berbeda dari Basic pada umumnya, misalnya do-loop, for-next, while-wend, goto, 

gosub dan sebagainya. Selain itu Bascom dilengkapi dengan fungsi-fungsi 

khusus, misalnya LCD untuk menampilkan karakter pada LCD, PRINT untuk 

mengirimkan karakter ke PC melalui kabel RS232, SHIFTIN dan SHIFTOUT 

untuk komunikasi serial sinkron dan lain sebagainya. Fungsi-fungsi khusus 

tersebut jika dituliskan dalam bahasa Assembly akan menjadi lebih panjang dan 

rumit, terutama karena kita harus mengetahui register-register yang ada pada 

mikrokontroler. 

 

Kontruksi bahasa BASIC pada BASCOM-AVR 

Setiap bahasa pemprograman mempunyai standar penulisan program. 

Konstruksi dari program bahasa BASIC harus mengikuti aturan sebagai berikut: 

$regfile = "header" 

'inisialisasi 

'deklarasi variable 

'deklarasi konstanta 

Do 

'pernyataan-pernyataan 

Loop 

end 

 

Pengarah preprosesor 

$regfile = "m16def.dat" merupakan pengarah pengarah preprosesor bahasa 

BASIC yang memerintahkan untuk menyisipkan file lain, dalam hal ini adalah 
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filem16def.dat yang berisi deklarasi register dari mikrokonroller ATmega 16, 

pengarah preprosesor lainnya yang sering digunakan ialah sebagai berikut: 

 

$crystal = 12000000  'menggunakan crystal clock 12 MHz 

$baud = 9600             'komunikasi serial dengan baudrate 9600 

$eeprom                     'menggunakan fasilitas eeprom 

 

Karakter Pada Bascom 

Karakter pada Bascom dipergunakan untuk membentuk label, keyword, variabel, 

dan operator, yang kesemuanya akan membentuk suatu program. Pada 

dasarnya karakter pada Bascom terdiri dari karakter huruf (A-Z) dan karakter 

angka (0-9). Beberapa karakter pada Bascom yang dipergunakan secara khusus 

terdapat pada tabel 6.1. 

Tabel 6 1 Karakter Khusus pada Bascom 

Karakter Deskripsi 

ENTER Ganti baris 

 Blank (spasi) 

„ Single quotation mark (apostrophe) 

* Asterisks (simbol perkalian) 

+ Plus sign (simbol penjumlahan) 

, Comma 

- Minus sign (simbol pengurangan) 

. Period (decimal point) 

/ Slash (simbol pembagian) 

; Colon 

“ Double quotation mark  

: Semicolon 

< Kurang dari 

= Sama dengan 

> Lebih dari 

\ Backslash (simbol pembagian integer) 
 

Tipe Data 

Setiap variabel pada Bascom mempunyai tipe data yang menunjukkan kapasitas 

dan jenis data yang dapat disimpan pada variabel tersebut. Hal ini berpengaruh 

pada seberapa besar memori yang diperlukan untuk menyimpan variabel 

tersebut. Tabel 6.2 menunjukkan tipe data pada Bascom beserta ukuran dan 

rentangnya. 
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Tabel 6 2 Tipe data pada Bascom 

 

Tipe data Ukuran (Byte) Rentang 

Bit 1/8 0 atau 1 

Byte 1 0 - 255 

Integer 2 -32768 ~ +32767 

World 2 0 ~ 65535 

Long 4 -2147483648 ~ +2147483647 

Single 4  

String Maks 254 byte  

 

Variabel 

Variabel adalah simbol yang digunakan untuk mewakili suatu nilai. Variabel 

digunakan sebagai tempat penyimpanan data atau penampung data sementara. 

Variabel numerik hanya dapat diisi nilai numerik (bit, byte, integer, word, long, 

dan single). Isi dari suatu variabel numerik dapat berupa: 

 suatu nilai konstan 

       A = 5 

       C = 1.1 

 nilai variabel numerik lain 

       A = B 

 nilai yang didapat dengan mengkombinasikan variabel, konstan, dan operator 

      Temp = A + 5 

 

Pada Bascom terdapat beberapa aturan mengenai penamaan suatu variabel, 

yaitu: 

 nama suatu variabel maksimum terdiri atas 32 karakter dan dapat berupa 

huruf ataupun angka, 

 karakter pertama variabel haruslah berupa huruf, 

 nama variabel tidak boleh menggunakan kata-kata yang dipergunakan 

Bascom sebagai perintah, pernyataan, register dan operator (misal AND, 

OR, DIM, P1 TIMER0 dan lain sebagainya) 

Sebelum digunakan suatu variabel haruslah dideklarasikan terlebih dahulu  
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tipe data yang dipergunakan dengan menggunakan pernyataan DIM 

      DIM A As Byte 

      DIM Nama1 As Byte, Nama2 As Integer 

      DIM Kata As String*10 

 

Selain menggunakan DIM, variabel dapat juga ditentukan tipe datanya 

menggunakan 

     DEFBYTE, DEFINT, DEFBIT, dan DEFWORD 

     DEFBYTE A 

     DEFWORD B;C;D 

 

Suatu variabel dapat mempunyai nama lain atau alias. Umumnya alias 

digunakan untuk mengganti variabel standar dengan nama yang lebih 

mudah diingat. Hal ini akan berguna pada saat membuat program yang 

panjang dan kompleks, jika terdapat perubahan penggunaan pin atau port, 

cukup diganti pada pernyataan Alias. 

     Saklar1 Alias PB.0 
     LED1 Alias PD.0 

 

Konstanta 

Konstanta adalah variabel yang mempunyai nilai konstan selama program 

dijalankan. Untuk mendeklarasikan suatu konstanta dapat digunakan dua cara, 

yaitu menggunakan Dim atau Const 

      Dim A As Const 5 

      Dim B1 As Const &B1001 

      Const Cbyte = &HF 

      Const Cint = -1000 

      Const Csingle = 1.1 

      Const Cstring = "tes" 

 

Larik 

Larik atau array adalah kumpulan variabel dengan nama dan tipe data yang 

sama. Untuk membedakan satu variabel dengan variabel lainnya digunakan 

indeks. Indeks haruslah berupa angka dengan tipe data byte, integer atau word, 

dengan nilai minimal 1 (bukan 0). Pendeklarasian larik mirip seperti variabel 

biasa, hanya ditambahkan jumlah komponen lariknya. 

      Dim a(10) as byte 
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Sistem Bilangan 

Pada pemrograman mikrokontroler terdapat 3 sistem bilangan yang sering 

digunakan, yaitu desimal (basis 10), biner (basis 2), dan heksadesimal (basis 

16). Cara penulisan bilangan pada Bascom disesuaikan dengan sistem bilangan 

yang digunakan, 

yaitu: 

 Untuk bilangan desimal tidak didahului angka ataupun huruf lain, 

 Untuk bilangan biner didahului dengan &B, 

 Untuk bilangan heksadesimal didahului dengan &H. 

Contoh : 240 (bilangan desimal), &B11110000 (bilangan biner), &HF0 (bilangan 

heksadesimal). 

 

Operator 

Operator digunakan untuk melakukan operasi terhadap bilangan. Pada Bascom 

operator dibedakan menjadi operator aritmetik, operator relasional, dan operator 

logika. Operator aritmatik adalah operator yang digunakan dalam kalkulasi, yaitu 

+ (penjumlahan), - (pengurangan), * (perkalian, / (pembagian), \ (pembagian 

integer), MOD (modulo = sisa dari pembagian). Operator relasional digunakan 

untuk membandingkan dua nilai, yang memberikan hasil benar (1) atau salah (0) 

dan dapat digunakan untuk membuat keputusan. 

 

Tabel 6 3 Macam Operator Relasi pada Bascom 

 

Operator Relasi Pernyataan 

= Sama dengan X=Y 

<> Tidak sama dengan X<>Y 

< Lebih kecil X<Y 

> Lebih besar X>Y 

<= Lebih kecil atau sama 
dengan 

X<=Y 

>= Lebih besar atau sama 
dengan 

X>=Y 

 

Operator logika digunakan untuk menguji suatu pola bit tertentu, manipulasi bit 

atau operator Boolean. Misal operator AND dapat digunakan untuk mengabaikan 

semua bit dalam suatu byte kecuali satu bit untuk memantau status bit tersebut. 
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Tabel 6 4 Macam Operator Logika pada Bascom 

 

Operator Makna 

NOT Kompklemen / Inverter 

AND Konjungsi (dan) 

OR Disjungsi (atau) 

EX-OR EXclusive OR 

 

 

Pernyataan Bersyarat 

Pada Bascom terdapat beberapa pernyataan bersyarat yang sering digunakan 

yaitu If – Then, If – Then – Elseif, dan Select – Case 

Syntaksis If – Then 

   If <syarat> Then 
   <Pernyataan 1> 
   <Pernyataan 2> 
   Else 
   <Pernyataan 3> 
   <Pernyataan 4> 
   End If 
 

Sintaksis If – Then – Elseif 

    If <syarat1> Then 
    <Pernyataan 1> 
    <Pernyataan 2> 
    Elseif <syarat2>Then 
    <Pernyataan 3> 
    <Pernyataan 4> 
    Else 
   <Pernyataan 5> 
   <Pernyataan 6> 
   End If 
 

Sintaksis Select – Case 

     Select Case < Variabel> 
     Case < Nilai 1> : <Pernyataan 1> 
     Case < Nilai 2> : <Pernyataan 2> 
     Case Else : <Pernyataan 3> 
     End Select 
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Pernyataan Perulangan (Loop) 

Loop adalah suatu perulangan terhadap perintah atau instruksi sampai mencapai 

keadaan tertentu (jumlah perulangan tersebut dapat diketahui). Fungsi dari loop 

sendiri banyak sekali, dan dapat menghemat dalam penulisan program karena 

program yang sama dapat dilakukan dengan beberapa perintah dan kemudian 

diulang-ulang. Terdapat 3 pernyataan perulangan yaitu Do-Loop, While-Wend, 

dan For-Next. 

Sintaksis Do – Loop 

     Do 
     <Pernyataan 1> 
     <Pernyataan 2> 
     Loop 
 
Sintaksis While – Wend 

     While <Syarat> 
     <Pernyataan 1> 
     <Pernyataan 2> 
     Wend 
 
Sintaksis For – Next 

     FOR <Variabel> = <Nilai Awal> TO/DOWNTO <Nilai Akhir> 
     <Pertambahan/Pengurangan> 
     <Pernyataan 1> 
     <Pernyataan 2> 
     Exit 
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D. Aktifitas Pembelajaran 

1. Selama proses pembelajaran, Anda hendaknya mengidentifikasi dasar-dasar 

pemrograman. 

2. Sebagai tugas praktek mandiri, buatlah uraian fungsi dan sintak instruksi 

bahasa pemrograman dan penggunaan dasar-dasar teknik pemrograman! 

3. Untuk menambah wawasan dan informasi anda,akses salah satu publikasi di 

website yang berkaitan tentang dasar-dasar pemrograman dan jawablah 

pertanyaan berikut ini: 

a. Periksa fungsi dan sintak instruksi bahasa pemrograman ! 

b. Tentukan penggunaan dasar-dasar teknik pemrograman! 

4. Amati lingkungan bengkel/laboratorium anda, apakah mempunyai modul 

fungsi dan sintak instruksi bahasa pemrograman dan penggunaan dasar-

dasar teknik pemrograman serta alat bantu mengajarnya? Jika tidak ada, 

peluang apa saja yang bisa anda lakukan untuk menerapkannya ? 

E. Latihan/Tugas 

1. Mengapa penggunaan dasar-dasar pemrograman itu penting? 

2. Sebutkan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memeriksa fungsi dan 

sintak instruksi bahasa pemrograman ! 

F. Rangkuman 

1. Penggunaan dasar-dasar pemrograman  

Pemrograman adalah proses menulis, menguji dan memperbaiki (debug), 

dan memelihara kode yang membangun sebuah program komputer. Kode ini 

ditulis dalam berbagai bahasa pemrograman. Tujuan dari pemrograman 

adalah untuk memuat suatu program yang dapat melakukan suatu 

perhitungan atau 'pekerjaan' sesuai dengan keinginan si pemrogram 

(programmer).  

Untuk dapat melakukan pemrograman, diperlukan keterampilan 

dalam algoritma, logika, bahasa pemrograman, dan di banyak kasus, 

pengetahuan-pengetahuan lain seperti matematika. 

Pemrograman harus memenuhi beberapa sifat mendasar. Properti berikut 

adalah di antara yang paling relevan: 

https://id.wikipedia.org/wiki/Komputer
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_pemrograman
https://id.wikipedia.org/wiki/Algoritma
https://id.wikipedia.org/wiki/Logika
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_pemrograman
https://id.wikipedia.org/wiki/Matematika
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 efisiensi / kinerja, jumlah sumber daya sistem program yang 

mengkonsumsi waktu proses, ruang memori, perangkat bawah 

seperti disk, bandwidth jaringan dan bahkan sampai batas 

tertentu interaksi dari pemakai: semakin sedikit, semakin baik, 

 reliabilitas, seberapa sering hasil dari sebuah program sudah 

benar. Hal ini tergantung pada kebenaran konseptual algoritma, 

dan pemrograman minimisasi kesalahan, seperti kesalahan 

dalam manajemen sumber daya dan kesalahan logika, 

 kekokohan, seberapa baik program mengatasi masalah yang bukan 

karena kesalahan programmer,  

 kegunaan, kemudahan menggunakan program untuk tujuan tertentu, 

atau dalam beberapa kasus bahkan tujuan tak terduga,  

 portabilitas, tergantung pada perbedaan-perbedaan dalam fasilitas 

pemrograman yang disediakan oleh platform yang berbeda, termasuk 

hardware dan sistem operasi sumber daya, perilaku yang diharapkan 

dari hardware dan sistem operasi, dan ketersediaan platform compiler 

tertentu untuk bahasa dari source code, 

 kemampu-rawatan, kemudahan dengan sebuah program yang dapat 

dimodifikasi oleh pengembang sekarang atau pada masa mendatang 

dalam rangka untuk membuat perbaikan atau penyesuaian, 

memperbaiki keamanan, atau disesuaikan dengan lingkungan baru.  

 Bahasa pemrograman merupakan sebuah cara untuk berkomunikasi 

dengan mesin yang sedang dituju dan diajak berkomunikasi adalah 

komputer. Begitu banyak aplikasi memanfaatkan komputer, terutama 

dalam pemanfaatan kemampuan chip mikroprosesor di dalamnya yang 

dapat melakukan komputasi sangat cepat, dapat bekerja sendiri 

dengan diprogram, dan dilengkapi memori untuk menyimpan begitu 

banyak data. Seiring dengan perkembangan zaman, semakin luaslah 

kebutuhan akan kemampuan seperti yang dimiliki oleh komputer, 

sehingga menyebabkan munculnya terobosan-terobosan baru yang 

salah satunya adalah dibuatnya chip mikrokontroler. 

 Terdapat beberapa keunggulan yang diharapkan dari alat-alat yang 

berbasis mikrokontroler (microcontroller-based solutions): 
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 kehandalan tinggi (high reliability) dan kemudahan integrasi 

dengan komponen lain (high degree of integration), 

 ukuran yang semakin dapat diperkecil (reduced in size), 

 penggunaan komponen dipersedikit (reduced component count) 

yang juga akan menyebabkan biaya produksi dapat semakin 

ditekan (lower manufacturing cost), 

 waktu pembuatan lebih singkat (shorter development time) 

sehingga lebih cepat pula dijual ke pasar sesuai kebutuhan 

(shorter time to market), 

 konsumsi daya yang rendah (lower power consumption). 

 

2. Fungsi dan sintak instruksi bahasa pemrograman  

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memeriksa fungsi dan sintak instruksi 

bahasa pemrograman adalah: 

 kontruksi bahasa BASIC pada BASCOM-AVR, bahwa setiap bahasa 

pemprograman mempunyai standar penulisan program. Konstruksi 

dari program bahasa BASIC harus mengikuti aturan, 

 pengarah preprosesor, bahasa BASIC yang memerintahkan untuk 

menyisipkan file lain, 

 karakter pada Bascom, yang dipergunakan untuk membentuk label, 

keyword, variabel, dan operator, yang kesemuanya akan 

membentuk suatu program, 

 Tipe Data, bahwa setiap variabel pada Bascom mempunyai tipe 

data yang menunjukkan kapasitas dan jenis data yang dapat 

disimpan pada variabel tersebut, 

 variabel, adalah simbol yang digunakan untuk mewakili suatu nilai, 

 konstanta, adalah variabel yang mempunyai nilai konstan selama 

program dijalankan, 

 larik atau array adalah kumpulan variabel dengan nama dan tipe 

data yang sama, 

 Sistem Bilangan, bahwa pada pemrograman mikrokontroler terdapat 

3 sistem bilangan yang sering digunakan, yaitu desimal (basis 10), 

biner (basis 2), dan heksadesimal (basis 16), 
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 operator, digunakan untuk melakukan operasi terhadap bilangan, 

 Pernyataan Bersyarat, Pada Bascom terdapat beberapa pernyataan 

bersyarat yang sering digunakan yaitu If – Then, If – Then – Elseif, 

dan Select – Case, 

 Pernyataan Perulangan (Loop), adalah suatu perulangan terhadap 

perintah atau instruksi sampai mencapai keadaan tertentu (jumlah 

perulangan tersebut dapat diketahui). 

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

1. Umpan Balik 

Setelah mempelajari kegiatan pembelajaran ini, periksa penguasaan 

pengetahuan dan keterampilan anda menggunakan daftar periksa di bawah ini: 

 

No Indikator Ya Tidak Bukti 

1. 
Memeriksa fungsi dan sintak 

instruksi bahasa pemrograman 
   

2. 
Menentukan penggunaan dasar-

dasar teknik pemrograman 
   

 

2. Tindak Lanjut 

a. Buat rencana pengembangan dan implementasi di lingkungan 

laboratoriumkerja anda. 

b. Gambarkan suatu situasi atau isu di dalam laboratorium anda yang mungkin 

dapat anda ubah atau tingkatkan dengan mengimplementasikan sebuah 

rencana tindak lanjut. 

c. Apakah judul rencana tindak lanjut anda? 

d. Apakah manfaat/hasil dari rencana aksi tindak lanjut anda tersebut? 

e. Uraikan bagaimana rencana tindak lanjut anda memenuhi kriteria SMART 

(spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, rentang/ketepatan waktu).  
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 7 : CARA AKSES 

INTERFACE 

A. Tujuan 

Setelah menyelesaikan materi ini, peserta diharapkan dapat; 

1. menemukan prosedur akses interface melalui Bahasa pemrograman sesuai 

prosedur dengan benar, 

2. menemukan kesalahan secara sistematis prosedur akses interface melalui 

Bahasa pemrograman sesuai prosedur dengan benar. 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Menemukan prosedur akses interface melalui Bahasa pemrograman. 

2. Menemukan kesalahan secara sistematis prosedur akses interface melalui 

Bahasa pemrograman. 

C. Uraian Materi 

1. Prosedur akses interface melalui Bahasa pemrograman dengan 

USB asp 

USB asp adalah salah satu downloader yang support untuk atmel mikrokontroller 

dan yang pada penggunaannya memakai jalur komunikasi melalui “port usb”. 

Dahulu pada era tahun 2000 ke bawah (era 90‟an) proses mendownload suatu 

program (firmware) ke mikrokontroller masih menggunakan / melalui “port parallel 

(DB25)” tepatnya yang biasa digunakan untuk mesin printer pada era tersebut. 

 

Tapi seiring berjalannya waktu kalau diamati memasuki tahun ke tahun 

perkembangan teknologi komputer semakin maju dan pesat, tentunya dalam hal 

kecanggihan yang semakin hebat. Hampir segala kebutuhan pada komputer 

dibuat semudah / sesimple mungkin. salah satu contoh kecilnya misalnya proses 

akses yaitu mengirim, menyalin, menyimpan data, dan sebagainya. Itu semua 

sudah bisa diakses melalui jalur komunikasi yang sifatnya universal atau yang 

biasa dikenal dengan “port usb” yang dimensinya cukup kecil. 
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Pada mesin printer sekarang pun aksesnya sudah tidak melaui “port parallel” lagi 

tetapi sudah melalui “port usb”. Perkembangan mesin printer akses melalui “port 

usb”dikarenakan pengaruh pada produksi komputer saat ini. Artinya coba saja 

perhatikan produk komputer/leptop keluaran sekarang, sudah tidak melihat lagi 

“port parallel” dan bahkan “port serial (DB9)” pun menyusul juga ketiadaannya. 

Dikarenakan mungkin hampir semua akses ke komputer cukup hanya melalui 

“port usb” yang sifatnya sangat universal. 

 

Jadi karena komputer / laptop keluaran sekarang sudah tidak ada lagi port 

parallel nya, akhirnya untuk menyesuaikan perkembangan komputer saat ini para 

tenaga ahli di bidang mikrokontroller mendesign / membuat suatu downloader 

yang bisa digunakan melalui “port usb”. Dan akhirnya sekarang sudah cukup 

banyak bermunculan jenis-jenis downloader avr usb. Salah satu yang terkenal 

dari beberapa downloader avr usb adalah USBasp. 

 

Downloader dalam dunia mikrokontroler dikenal sebagai alat yang dapat 

digunakan untuk mengisi (flashing) program ke dalam chip mikrokontroler. 

Downloader merupakan alat atau tools wajib yang harus dimiliki ketika ingin 

bekerja dengan mikrokontroler. Downloader mikrokontroler banyak jenisnya, 

tergantung merk mikrokontroler apa yang digunakan. Masing-masing pabrik 

mikrokontroler biasanya menjual programmernya secara terpisah. Anda dapat 

membelinya sesuai dengan chip mikrokontroler apa yang Anda gunakan. 

Downloader mikrokontroler dapat juga dibuat sendiri. Banyak sekali rangkaian 

downloader mikrokontroler yang dapat dilihat di internet. Salah satunya adalah 

downloader mikrokontroler AVR yang bernama USBasp. USBasp merupakan 

salah satu downloader mikrokontroler AVR yang sifatnya open source. Anda 

dapat mendownload rangkaiannya secara gratis. Anda juga dapat membuat 

sendiri rangkaian downloadernya tanpa harus membayar lisensi ke pembuat 

rangkaiannya. 
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Gambar 7 1 Rangkaian Downloader 

 

 

 

Gambar 7 2 Kit PCB Downloader 
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Ada beberapa pertimbangan yang harus dilakukan ketika ingin membuat 

rangkaian downloader mikrokontroler sendiri, beberapa pertimbangan tersebut 

adalah sebagai berikut : 

a. Rangkaian downloader mikrokontroler harus memiliki koneksi ke komputer 

melalui port USB. Hal ini akan memudahkan jika menggunakan laptop, 

dimana port komunikasi data yang tersedia hanya port USB. 

b. Rangkaian downloader mikrokontroler harus memiliki driver yang suport 

multiplatform Operating System (OS). Mungkin saja suatu saat tidak lagi 

menggunakan OS Windows sebagai OS utama. 

c. Support software Graphical User Interface (GUI). Hal ini bertujuan untuk 

kemudahan dalam penggunaan downloader yang dibuat. Lebih nyaman 

menggunakan software GUI dibandingkan harus mengetikkan perintah pada 

command prompt untuk mengisi (flashing) program. GUI merupakan salah 

satu model interaksi antara mikrokontroler dan komputer. GUI berfungsi 

untuk memudahkan pengguna dalam menggunakan suatu aplikasi 

komputer, selain itu juga untuk memperindah tampilan suatu aplikasi. GUI 

adalah tipe antarmuka yang digunakan oleh pengguna untuk berinteraksi 

dengan sistem operasi melalui gambar-gambar grafik, ikon, menu, dan 

menggunakan perangkat penunjuk ( pointing device) seperti mouse atau 

track ball.  

Elemen-elemen utama dari GUI bisa diringkas dalam konsep WIMP ( 

window, icon, menu, pointing device). 

d. Downloader USBasp pada gambar di atas belum siap untuk digunakan, 

kenapa? Karena IC ATMega8 yang terpasang di PCB downloader belum di 

program atau belum diisi firmware. Sementara agar PCB di atas dapat 

berfungsi sebagai downloader, firmware harus terisi dulu pada IC ATMega8. 

 

Berikut ini ditunjukkan prosedur mengahtifkan Driver USBASP pada Windows 7 

yaitu: 

a. Buka Device Manager dengan cara klik kanan pada My Computer kemudian 

pilih Manage.  

b. Selanjutnya klik Device Manager, setelah itu cari Other devices dan klik dua 

kali, maka di situ akan terdapat USBasp yang bertanda seru (!). Hal itu 

sebagai pertanda bahwa device USBasp belum dikenali. Nah supaya bisa 
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dikenali maka caranya ialah dengan menginstall driver USBasp-nya. 

Selanjutnya klik kanan pada tulisan USBasp dan pilih Update Driver 

Software. 

c. Pilih "Browse my computer for driver software". Dan selanjutnya pilih 

“Browse”. Arahkan pada CD, cari folder DRIVER_USBASP001  usbasp-

windriver.2011-05-28  libusb_1.2.4.0  lalu klik “Ok”. 

d. Selanjutnya klik “Next”. Jika tampil gambar Windows security, pilih "Install 

this driver software anyway" 

Jika proses driver berhasil makakotak dialog “Update Driver Software – 

USBasp” “Windows has successfully update your driver software”. 

Kemudian klik “Finish”. Maka Downloader sudah bisa digunakan. 

2. Kesalahan secara sistematis prosedur akses interface melalui Bahasa 

pemrograman. 

Dalam beberapa kasus untuk Operating System Windows 7 dengan merk 

Notebook tertentu driver ini tidak dikenali, maka bisa pilih driver yang lain. 

Demikian juga untuk Operating System yang lain seperti Windows XP, 

Windows 8 tentu memerlukan prosedur yang berbeda, sehingga pengguna 

OS tersebut harus mencari informasi agar Downloader dapat berfungsi 

seperti yang diharapkan. 
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D. Aktifitas Pembelajaran 

1. Selama proses pembelajaran, Anda hendaknya mengidentifikasi cara akses 

interface. 

2. Sebagai tugas praktek mandiri, buatlah uraian tentang prosedur akses 

interface melalui Bahasa pemrograman dan kesalahan secara sistematis 

prosedur akses interface melalui Bahasa pemrograman! 

3. Untuk menambah wawasan dan informasi anda,akses salah satu publikasi di 

website yang berkaitan tentang cara akses interface dan jawablah 

pertanyaan berikut ini: 

a. Temukan prosedur akses interface melalui Bahasa pemrograman! 

b. Temukan kesalahan secara sistematis prosedur akses interface melalui 

Bahasa pemrograman! 

4. Amati lingkungan bengkel/laboratorium anda, apakah sudah mempunyai 

modul akses interface melalui Bahasa pemrograman dan alat bantu 

mengajarnya? Jika tidak ada, peluang apa saja yang bisa anda lakukan untuk 

menerapkannya? 

E. Latihan/Tugas 

1. Tunjukkan prosedur mengahtifkan Driver USBASP pada Windows 7! 

2. Tunjukkan kesalahan secara sistematis prosedur akses interface melalui 

bahasa pemrograman! 

F. Rangkuman 

1. Prosedur akses interface melalui bahasa pemrograman 

Downloader dalam dunia mikrokontroler dikenal sebagai alat yang dapat 

digunakan untuk mengisi (flashing) program ke dalam chip mikrokontroler.  

Pertimbangan dalam membuat downloader adalah: 

a. Rangkaian downloader mikrokontroler harus memiliki koneksi ke 

komputer melalui port USB. Hal ini akan memudahkan jika menggunakan 

laptop, dimana port komunikasi data yang tersedia hanya port USB. 
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b. Rangkaian downloader mikrokontroler harus memiliki driver yang suport 

multiplatform Operating System (OS).  

c. Support software Graphical User Interface (GUI) bertujuan untuk 

kemudahan dalam penggunaan downloader yang dibuat. GUI merupakan 

salah satu model interaksi antara mikrokontroler dan komputer. 

  

Adapun prosedur mengahtifkan Driver USBASP pada Windows 7 yaitu: 

a. Buka Device Manager dengan cara klik kanan pada My Computer 

kemudian pilih Manage.  

b. Selanjutnya klik Device Manager, setelah itu cari Other devices dan klik 

dua kali, maka di situ akan terdapat USBasp yang bertanda seru (!). Hal 

itu sebagai pertanda bahwa device USBasp belum dikenali. Nah supaya 

bisa dikenali maka caranya ialah dengan menginstall driver USBasp-nya. 

Selanjutnya klik kanan pada tulisan USBasp dan pilih Update Driver 

Software. 

c. Pilih "Browse my computer for driver software". Dan selanjutnya pilih 

“Browse”. Arahkan pada CD, cari folder DRIVER_USBASP001  

usbasp-windriver.2011-05-28  libusb_1.2.4.0  lalu klik “Ok”. 

d. Selanjutnya klik “Next”. Jika tampil gambar Windows security, pilih 

"Install this driver software anyway" 

e. Jika proses driver berhasil makakotak dialog “Update Driver Software – 

USBasp” “Windows has successfully update your driver software”. 

Kemudian klik “Finish”. Maka Downloader sudah bisa digunakan. 

 

2. Kesalahan secara sistematis prosedur akses interface melalui bahasa 

pemrograman 

Dalam beberapa kasus untuk Operating System Windows 7 dengan 

merk Notebook tertentu driver ini tidak dikenali, maka bisa pilih driver 

yang lain. Demikian juga untuk Operating System yang lain seperti 

Windows XP, Windows 8 tentu memerlukan prosedur yang berbeda, 

sehingga pengguna OS tersebut harus mencari informasi agar 

Downloader dapat berfungsi seperti yang diharapkan.  
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G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

1. Umpan Balik 

Setelah mempelajari kegiatan pembelajaran ini, periksa penguasaan 

pengetahuan dan keterampilan anda menggunakan daftar periksa di bawah ini: 

 

No Indikator Ya Tidak Bukti 

1. 

Menemukan prosedur  akses 

interface melalui bahasa 

pemrograman 

   

2. 

Menemukan kesalahan secara 

sistematis prosedur akses interface 

melalui bahasa pemrograman 

   

 

2. Tindak Lanjut 

a. Buat rencana pengembangan dan implementasi di lingkungan 

laboratoriumkerja anda. 
 

b. Gambarkan suatu situasi atau isu di dalam laboratorium anda yang mungkin 

dapat anda ubah atau tingkatkan dengan mengimplementasikan sebuah 

rencana tindak lanjut. 

c. Apakah judul rencana tindak lanjut anda? 

d. Apakah manfaat/hasil dari rencana aksi tindak lanjut anda tersebut? 

e. Uraikan bagaimana rencana tindak lanjut anda memenuhi kriteria SMART 

(spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, rentang/ketepatan waktu). 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 8 : PROGRAM 

APLIKASI PADA SISTEM KONTROL ELEKTRONIKA 

A. Tujuan 

Setelah menyelesaikan materi ini, peserta diharapkan dapat; 

1. merencanakan desain program aplikasi sesuai prosedur dengan benar, 

2. merealisasikan program aplikasi sesuai prosedur dengan benar, 

3. melakukan proses pengujian program aplikasi sesuai prosedur dengan 

benar. 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Merencanakan desain program aplikasi. 

2. Merealisasikan program aplikasi. 

3. Melakukan proses pengujian program aplikasi. 

C. Uraian Materi 

1. Desain program aplikasi 

Hal yang harus diperhatikan sebelum membuat program yaitu: 

a. Harus mengetahui kerangka / sistem penulisan program. 

 Pemanggilan header 

#include <……………….h> 

Ini memerintahkan compiler untuk membaca program / file yang telah di 

include-kan kedalam program. 

 

 Penulisan variable 

Variable adalah tempat untuk penyimpanan dan mengakses data yang  

mewakili memori dalam microcontroller.  Variable harus dideklarasikan 

dengan tipe  data beserta nama variable. 

Berikut adalah table tipe data: 
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Tabel 8 1 Tipe Data 

 

 

 

Contoh penulisan variable 

Char a;  nama variable adalah a dan tipe datanya char atau mempunyai 

range penyimpanan data  -128 sampai 127. 

 

 Fungsi utama (main) 

-  Inisialisasi 

Ini  digunakan  untuk  mengaktifkan  sebuah  fungsi  dalam  suatu  register  

pada microcontroller. Contoh untuk mengaktifkan PORTx menjadi input atau 

output. 

DDRx = merupakan fungsi register  yang digunakan untuk menjadikan 

PORTx menjadi input atau output. Dengan memberikan nilai 1 = menjadikan 

bit menjadi fungsi output. Dengan memberikan nilai 0 = menjadikan bit 

menjadi fungsi input. 

Contoh penulisan 

 DDRA=0b11111111; menjadikan PORTA dari bit 0 hingga bit 7 menjadi 

fungsi output 

 DDRA=0b00000000; menjadikan PORTA dari bit 0 hingga bit 7 menjadi 

fungsi input 

 DDRA=0b11110000; menjadikan PORTA dari bit 0 hingga bit 3 menjadi 

fungsi input, menjadikan PORTA dari bit 4 hingga bit 7 menjadi fungsi 

Output, 

Keterangan tambahan, jika PORTx digunakan sebagai input akan tetapi 

fungsi register yang  digunakan  adalah  sebagai  output  maka  
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microcontroller  tidak  akan  merespon masukan input yang diterima di 

PORTx. 

Dan  sebaliknya  Keterangan  tambahan,  jika  PORTx  digunakan  sebagai  

output  akan tetapi fungsi register yang digunakan adalah sebagai input maka 

microcontroller tidak akan merespon data output yang dikirim di PORTx. 

 

 Pembuatan sub program / fungsi 

Fungsi  yang  telah  di-prototype-kan  ditulis  diluar  main,  ini  untuk  

memudahkan programmer dalam penulisan program yang besar atau 

mempersingkat program jika selalu ditulis terus menerus. 

Contoh 1: 

void tampilan (void){      //sub program tampilan 
PORTA=0B11110000;  //isi sub program 
PORTB=0B00001111;  //isi sub program 
PORTC=0B10101010;   //isi sub program 
PORTD=0B01010101;   //isi sub program 
} 

 

Contoh 2: 

void tunda (void){            //sub program tunda 
for (a=0; a<1000; a++){   // pengulangan 1000x 
_delay_ms(1);        // pemanggilan delay 1ms 
} 
} 

 
b. mengetahui syntax atau tata cara penulisan bahasa C avr gcc. 

 Algoritma pemograman 

Pernyataan berkondisi dan Pengulangan 

if else: digunakan untuk menyeleksi satu atau beberapa kondisi 

if ( [persyaratan] ) { 
[statement1]; 
[statement2]; 
... 
} 
else 
{ 
[statement3]; 
[statement4]; 
... 
} 
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for: digunakan untuk pengulangan dengan jumlah yang sudah diketahui – 

berapa kali diulang. 

for ( [nilai awal] ; [syarat] ; [operasi nilai] ) 
{ 
[statement1]; 
[statement2]; 
... 
} 

 

while: digunakan untuk pengulangan (looping) jika dan sealama memenuhi 

suatu kondisi masih dipenuhi (pengulangan selama benar) 

while ( [persyaratan] ) 
{ 
[statement1]; 
[statement2]; 
... 
} 

 

do while: digunakan untuk pengulangan jika dan selama memenuhi syarat 

tertentu, namun min 1 kali 

do 
{ 
[statement1]; 
[statement2]; 
... 
} 
while ([persyaratan]) 

 

switch case: digunakan untuk seleksi dengan banyak kondisi 

switch ( [nama variabel] ) 
{ 
case [nilai1]: [statement1]; 
break; 
case [nilai2]: [statement2]; 
break; 
... 
} 
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Operasi Logika dan Bilangan Biner 

Operator Logika atau dalam perbandingan 

AND: && 
NOT: ! 
OR : || 

Biner dalam aritmatika 

AND:   & 
OR :  | 
XOR :   ^ 
Shift right:   >> 
Shift left :   << 

Lebih besar sama dengan:   >= 

Lebih kecil/besar:       < , > 

Lebih kecil sama dengan :    <= 

 

Kerangka  dasar pemogramman 

#include <avr/io.h>    //pemanggilan header io  
void main (void){ 
while (1){ 
//tulis program dibawah ini// 
} 
} 

 

c. Kerangka / sistem penulisan program 

#include <avr/io.h>    //pemanggilan header io  
#include <util/delay.h>    //pemanggilan header delay  
int a;    //variable a dengan type data int 
//membuat sub program delay 1 detik// 
void tunda (void){ 
for (a=0; a<1000; a++){  // pengulangan 1000x 
_delay_ms(1);    // pemanggilan delay 1ms (Berada didalam header delay) 
} 
} 
//end sub program delay// 
void main (void){ 
DDRA=0b11111111;  // inisialisasi PORTA dijadikan output 
while (1){ 
//tulis program dibawah sisi kalian disini// 
PORTA=0B00000000;  //Led PORTA mati semua 
tunda();  //panggil sub tunda selama 1 detik 
PORTA=0B00000001;  //Led PORTA hidup semua 
tunda();  //panggil sub tunda selama 1 detik 
} 
} 
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2. Program Aplikasi dan Proses Pengujiannya 

Dalam merealisasikan program aplikasi tentu dilengkapi rangkaian pendukung 

berupa rangkaian input biasanya berupa sakelar/switch maupun rangkaian output 

berupa LED display, seven segmen, LCD dan lain-lain.  

Berikut ini ditunjukkan beberapa program aplikasi mikrokontroler .` 

 

a. Program Aplikasi blink 1 LED) 

 
#include <avr/io.h>   //pemanggilan header io  
#include <util/delay.h>   //pemanggilan header delay  
 
//membuat sub delay 1 detik// 
void tunda (void){ 
int a; 
for (a=0; a<1000; a++){   // pengulangan 1000x 
_delay_ms(1);    // pemanggilan delay 1ms. 
} 
} 
//end sub delay// 
 
void main (void){ 
DDRA=0b11111111;   // PORTA dijadikan output 
 
while (1){ 
PORTA=0B00000000;   //Led PORTA mati semua 
tunda();     //panggil sub tunda selama 1 detik 
PORTA=0B00000001;   //Led PORTA hidup semua 
tunda();     //panggil sub tunda selama 1 detik 
}  
} 
 

b. Program Aplikasi blink 1 PORT LED 
 

#include <avr/io.h>   //pemanggilan header io  
#include <util/delay.h>   //pemanggilan header delay  
 
//membuat sub delay 1 detik// 
void tunda (void){ 
int a; 
for (a=0; a<1000; a++){   // pengulangan 1000x 
_delay_ms(1);    // pemanggilan delay 1ms. 
}  
} 
//end sub delay// 
 
void main (void){ 
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DDRA=0b11111111;   // PORTA dijadikan output 
 
while (1){ 
PORTA=0B00000000;   //Led PORTA mati semua 
tunda();     //panggil sub tunda selama 1 detik 
PORTA=0B11111111;   //Led PORTA hidup semua 
tunda();     //panggil sub tunda selama 1 detik 
}  
} 
 

c. Program Aplikasi Blink LED Acak 
 

#include <avr/io.h>   //pemanggilan header io (wajib hafal) 
#include <util/delay.h>   //pemanggilan header delay (wajib Hafal) 
 
//membuat sub delay 1 detik// 
void tunda (void){ 
int a; 
for (a=0; a<1000; a++){   // pengulangan 1000x 
_delay_ms(1);    // pemanggilan delay 1ms. 
} 
 } 
//end sub delay// 
 
void main (void){ 
DDRA=0b11111111;   // PORTA dijadikan output 
 
while (1){ 
PORTA=0B10101010;   //Led PORTA 10101010 
tunda();     //panggil sub tunda selama 1 detik 
PORTA=0B01010101;  //Led PORTA 01010101 
tunda();     //panggil sub tunda selama 1 detik 
}  
} 
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D. Aktifitas Pembelajaran 

1. Selama proses pembelajaran, peserta hendaknya mengidentifikasi program 

aplikasi pada sistim kontrol elektronika. 

2. Buatlah program aplikasi sekaligus lakukan proses pengujiannya pada alat 

bantu praktek mikrokontroller untuk penerapan sebagai berikut: 

a. Running LED 

b. Counter 

3. Untuk menambah wawasan dan informasi anda, akses salah satu publikasi di 

website yang berkaitan tentang program aplikasi pada sistim kontrol 

elektronika dan jawablah pertanyaan berikut ini: 

a. Rencanakan desain program aplikasi (bebas)! 

b. Realisasikan program aplikasi tersebut di atas! 

c. Lakukan proses pengujian program aplikasi tersebut di atas! 

4. Amati lingkungan bengkel/laboratorium anda, apakah mempunyai program 

aplikasi pada sistim kontrol elektronika dan alat bantu mengajarnya? Jika 

tidak ada, peluang apa saja yang bisa anda lakukan untuk menerapkannya? 

E. Latihan/Tugas 

1. Sebutkan hal-hal yang harus diperhatikan sebelum membuat program 

aplikasi ! 

2. Sebutkan beberapa contoh hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan 

program aplikasi! 

F. Rangkuman 

1. Desain program aplikasi 

Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum membuat program yaitu: 

a. Harus mengetahui kerangka / sistem penulisan program seperti 

pemanggilan header, penulisan variable, fungsi utama (main), dan 

pembuatan sub program / fungsi, 

b. mengetahui syntax atau tata cara penulisan bahasa C avr gcc, 

c. membuat kerangka / sistem penulisan program. 
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2. Program aplikasi 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan program aplikasi seperti 

pemanggilan header io, pemanggilan header delay, membuat sub delay, 

pengulangan, pemanggilan delay, PORT yang akan dijadikan output, dan lain 

lain. 

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

1. Umpan Balik 

Setelah mempelajari kegiatan pembelajaran ini, periksa penguasaan 

pengetahuan dan keterampilan anda menggunakan daftar periksa di bawah ini: 

 

No Indikator Ya Tidak Bukti 

1. Merencanakandesainprogramaplikasi 
   

2. Merealisasikan program aplikasi 
   

3. Melakukan proses pengujian 
program aplikasi 

   

 

2. Tindak Lanjut 

a. Buat rencana pengembangan dan implementasi di lingkungan 

laboratoriumkerja anda. 

b. Gambarkan suatu situasi atau isu di dalam laboratorium anda yang mungkin 

dapat anda ubah atau tingkatkan dengan mengimplementasikan sebuah 

rencana tindak lanjut. 

c. Apakah judul rencana tindak lanjut anda? 

d. Apakah manfaat/hasil dari rencana aksi tindak lanjut anda tersebut? 

e. Uraikan bagaimana rencana tindak lanjut anda memenuhi kriteria SMART 

(spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, rentang/ketepatan waktu). 
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KUNCI JAWABAN TUGAS / LATIHAN 

A. Kegiatan Pembelajaran 1 

1. Sebutkan tiga bagian pokok pada Mikroprosesor! 

Jawab : 

 a. Pengontrol, 

 b. Penyimpan, 

 c. Operasi. 

 

2. Jelaskan fungsi ALU (Arithmetic Logic Unit) pada mikroprosesor! 

Jawab : 

Untuk melaksanakan operasi aritmatika (penjumlahan dan pengurangan) 

serta untuk memanipulasi data pada operasi logika (AND, OR dan EX-OR) 

 

3. Jelas fungsi dari pengontrol! 

Jawab : 

a. Untuk memberikan komando pada semua komponen (blok  kapan 

komponen itu harus  melaksanakan tugasnya dan dengan impuls apa 

yang digunakan. 

b. Untuk mensinkronkan kerja mikroprosesor. 

 

4. Sebutkan operasi apa saja yang ada pada ALU! 

Jawab : 

a. Operasi Aritmetik, 

b.  Operasi Logik.  

 

5. Sebutkan 3 buah rangkaian logika yang ada pada ALU! 

Jawab : 

a.  Rangkaian logika AND,  c.  Rangkaian logika EX – OR.  

b.  Rangkaian logika OR,  
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6. Gambarkan secara blok dari ALU! 

Jawab: Gambar blok dari ALU: 
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B. Kegiatan Pembelajaran 2 

1. Rumus kapasitas penyimpan 2n+1 = 2( 9+1 )  = 210 = 1024 lokasi. 

2. Jelaskan Pin - Pin dari Konfigurasi PPI 8255 dengan fungsinya masing-

masing. 

        Pin Names 

D7 - D0 Data Bus (Bi-Directional) 

RESET Reset Input 

CS Chip Select 

RD Read Input 

WR Write Input 

A0,A1 Port Adress 

PA7-PA0 Port A (BIT) 

PB7-PB0 Port B (BIT) 

PC7-PC0 Port C (BIT) 

Vcc +5 Volts 

GND 0 Volt 

 

 

a. Pin - Pin Saluran Data : 

 Bus Data : D7 - D0 

 Bus Port A : PA7 - PA0 

 Bus Port B : PB7 - PB0 

 Bus Port C : PC7 - PC0 

 
b. Pin - Pin Saluran Pengontrol : 

 Baca (Read) : RD  

 Tulis (Write) : WR  

 Reset 

 

3. Apa fungsi CS  (Chip Select) 

      CS  ( Chip Select ) sebagai pemilih Chip : Untuk mengaktifkan Chip, bekerja 

dengan Logika Low (“0”). 
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C. Kegiatan Pembelajaran 3 

1. Algoritma merupakan sebuah ilmu yang terkait dengan penyelesaian 

masalah, ilmu ini berbasis pada logika pikir untuk melakukan solusi terhadap 

suatu permasalahan melalui tahapan solusi sekuensial.. 

2. Kriteria itu adalah  masukan, keluaran, batasan, arah, dan efisiensi. 

3. Salah satu kegunaan flowchart adalah untuk memperinci tahap-tahap 

rangkaian dan suatu proses pekerjaan. 

4. Merupakan simbol Display, berguna untuk menampilkan keluaran dalam 

layar monitor/displai. 

5.  
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D. Kegiatan Pembelajaran 4 

 

 

3. Sebutkan beberapa pengalamatan tidak langsung ! 

a).  Pengalamatan tidak langsung dengan Register 

Auto Increment : 

a)  Pre 

b)  Post (POP) 

Auto Decrement 

a)  Pre (Push) 

b)  Post 

 

b).  Pengalamatan tidak langsung dengan alamat penyimpan: 

 Auto Increment 

 Auto Decrement 
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E. Kegiatan Pembelajaran 5. 

1. Bahasa pemrograman adalah kumpulan instruksi-instruksi yang dengan 

aturan tata bahasa tertentu yang dicompile kemudian dimengerti oleh 

komputer untuk melakukan tugas-tugas tertentu. 

2. Lebih mudah memahami bahasa pemrograman tingkat tinggi. Sebab bahasa 

pemrograman tingkat rendah bahasanya ditulis dengan kode numerik 

ataupun dengan sintak yang sangat pendek sehingga sulit sekali dipahami. 

3. BASIC, COBOL, C++, FORTRAN, JAVA dan VISUAL BASIC. 

4. Elemen-elemen bahasa pemrograman adalah : Aturan Leksikal, Tipe data, 

Expression, Statement, Function dan Procedure. 

5. Kelebihan penggunaan IDE adalah : 

 Programmer akan sangat terbantu belajar pemrograman sehingga proses 

belajar menjadi lebih cepat. 

 Mempercepat para pemula untuk menjadi programmer profesional. 

6. Fasilitas yang dimiliki IDE adalah: Editor, Compiler, Linker dan Debuger. 
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F. Kegiatan Pembelajaran 6 

1. Mengapa penggunaan dasar-dasar teknik pemrograman itu penting? 

Bahasa pemrograman merupakan sebuah cara untuk berkomunikasi dengan 

mesin yang sedang dituju dan diajak berkomunikasi adalah komputer. Begitu 

banyak aplikasi memanfaatkan komputer, terutama dalam pemanfaatan 

kemampuan chip mikroprosesor di dalamnya yang dapat melakukan 

komputasi sangat cepat, dapat bekerja sendiri dengan diprogram, dan 

dilengkapi memori untuk menyimpan begitu banyak data. Seiring dengan 

perkembangan zaman, semakin luaslah kebutuhan akan kemampuan seperti 

yang dimiliki oleh komputer, sehingga menyebabkan munculnya terobosan-

terobosan baru yang salah satunya adalah dibuatnya chip mikrokontroler. 

 

2. Sebutkan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memeriksa fungsi dan sintak 

instruksi bahasa pemrograman ! 

 Kontruksi bahasa BASIC pada BASCOM-AVR, bahwa setiap bahasa 

pemprograman mempunyai standar penulisan program. Konstruksi dari 

program bahasa BASIC harus mengikuti aturan, 

 Pengarah preprosesor, bahasa BASIC yang memerintahkan untuk 

menyisipkan file lain, 

 Karakter pada Bascom, yang dipergunakan untuk membentuk label, 

keyword, variabel, dan operator, yang kesemuanya akan membentuk 

suatu program, 

 Tipe Data, bahwa setiap variabel pada Bascom mempunyai tipe data 

yang menunjukkan kapasitas dan jenis data yang dapat disimpan pada 

variabel tersebut, 

 Variabel, adalah simbol yang digunakan untuk mewakili suatu nilai, 

 Konstanta, adalah variabel yang mempunyai nilai konstan selama 

program dijalankan, 

 Larik atau array adalah kumpulan variabel dengan nama dan tipe data 

yang sama, 

 Sistem Bilangan, bahwa pada pemrograman mikrokontroler terdapat 3 

sistem bilangan yang sering digunakan, yaitu desimal (basis 10), biner 

(basis 2), dan heksadesimal (basis 16), 
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 Operator, digunakan untuk melakukan operasi terhadap bilangan, 

 Pernyataan Bersyarat, Pada Bascom terdapat beberapa pernyataan 

bersyarat yang sering digunakan yaitu If – Then, If – Then – Elseif, dan 

Select – Case, 

 Pernyataan Perulangan (Loop), adalah suatu perulangan terhadap 

perintah atau instruksi sampai mencapai keadaan tertentu (jumlah 

perulangan tersebut dapat diketahui). 
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G. Kegiatan Pembelajaran 7. 

1. Tunjukkan prosedur mengahtifkan Driver USBASP pada Windows 7! 

a. Buka Device Manager dengan cara klik kanan pada My Computer 

kemudian pilih Manage.  

b. Selanjutnya klik Device Manager, setelah itu cari Other devices dan klik 

dua kali, maka di situ akan terdapat USBasp yang bertanda seru (!). Hal 

itu sebagai pertanda bahwa device USBasp belum dikenali. Nah supaya 

bisa dikenali maka caranya ialah dengan menginstall driver USBasp-nya. 

Selanjutnya klik kanan pada tulisan USBasp dan pilih Update Driver 

Software. 

c. Pilih "Browse my computer for driver software". Dan selanjutnya pilih 

“Browse”. Arahkan pada CD, cari folder DRIVER_USBASP001  

usbasp-windriver.2011-05-28  libusb_1.2.4.0  lalu klik “Ok”. 

d. Selanjutnya klik “Next”. Jika tampil gambar Windows security, pilih 

"Install this driver software anyway" 

e. Jika proses driver berhasil makakotak dialog “Update Driver Software – 

USBasp” “Windows has successfully update your driver software”. 

Kemudian klik “Finish”. Maka Downloader sudah bisa digunakan. 

 

2. Tunjukkan kesalahan secara sistematis prosedur akses interface melalui 

bahasa pemrograman! 

Dalam beberapa kasus untuk Operating System Windows 7 dengan merk 

Notebook tertentu driver ini tidak dikenali, maka bisa pilih driver yang lain. 

Demikian juga untuk Operating System yang lain seperti Windows XP, 

Windows 8 tentu memerlukan prosedur yang berbeda, sehingga pengguna 

OS tersebut harus mencari informasi agar Downloader dapat berfungsi seperti 

yang diharapkan. 
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H. Kegiatan Pembelajaran 8 

1. Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum membuat program yaitu: 

a. Harus mengetahui kerangka / sistem penulisan program seperti pemanggilan 

header, penulisan variable, fungsi utama (main), dan pembuatan sub 

program / fungsi, 

b. mengetahui syntax atau tata cara penulisan bahasa C avr gcc, 

c. membuat kerangka / sistem penulisan program. 

 

2. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan program aplikasi seperti 

pemanggilan header io, pemanggilan header delay, membuat sub delay, 

pengulangan, pemanggilan delay, PORT yang akan dijadikan output, dan 

lain lain. 
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EVALUASI 

 

Soal Pilihan ganda: 

1. Kode mesin yang mengandung Register, alamat penyimpan atau alamat 

masukan / keluaran dari operan untuk diakses disebut .... 

A. Direct (langsung) 

B. Immediate (segera) 

C. Indirect (tidak langsung) 

D. Terindeks 

 

2. .Pengertian pengalamatan Terindeks adalah ... 

A. kode mesin mengandung hanya satu petunjuk, dimana untuk 

mendapatkan alamat dari operan yang akan diakses, 

B. kode mesin mengandung Register, alamat penyimpan atau alamat 

masukan / keluaran dari operan untuk diakses, 

C. kode mesin mengandung konstanta untuk segera /langsung di akses. 

D. alamat-alamat dari operan yang akan di akses dibentuk dalam beberapa 

bagian, 

 

3. Proses debug dalam pemrograman adalah .... 

A. menulis kode program 

B. menguji kode program 

C. memperbaiki kode program 

D. memelihara kode program 

 

4. Istilah seberapa baik program mengatasi masalah yang bukan karena kesalahan 

programmer adalah .... 

A. Reliabilitas 

B. kekokohan 

C. portabilitas 

D. Efisiensi / kinerja 
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5. Kumpulan variabel dengan nama dan tipe data yang sama adalah.... 

A. Konstanta 

B. larik 

C. variable 

D. tipe data 

 

6. Operator yang digunakan untuk menguji suatu pola bit tertentu, manipulasi 

bit adalah.... 

A. operator boolean 

B. operator bit 

C. operator logika 

D. operator AND 

 

7. Dalam rangka menyesuaikan perkembangan komputer saat ini para tenaga 

ahli di bidang mikrokontroller mendesign / membuat suatu downloader yang 

bisa digunakan melalui .... 

A. port usb 

B. port serial  

C. Port pada DB9 

D. port parallel 

 

8. Salah satu device yang support untuk atmel mikrokontroller dan yang 

penggunaannya sebagai jalur komunikasi adalah.... 

A. USBasp 

B. Firmware 

C. Graphical User Interface 

D. downloader  
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KUNCI JAWABAN VALUASI 

 

1. A 

2. D 

3. C 

4. B 

5. B 

6. C 

7. A 

8. D 
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PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah menyelesaikan tahab demi tahap dalam mengikuti pembelajaran Modul 

Guru Pembelajar (GP) Teknik Mikroprosesor dan Pemrograman ini peserta 

dapat: 

1. menganalisis arsitektur system mikroprosesor sesuai prosedur dengan 

benar, 

2. mengevaluasi sistim pengalamatan memori dan I/O sesuai prosedur dengan 

benar, 

3. mengevaluasi proses pembuatan program dengan flowchart sesuai 

prosedur dengan benar, 

4. mengkreasi program aplikasi berbasis mikroprosesor sesuai prosedur 

dengan benar, 

5. menganalisis Bahasa pemrograman sesuai prosedur dengan benar. 

6. mengevaluasi dasar-dasar pemrograman sesuai prosedur dengan benar, 

7. mengevaluasi cara akses interface sesuai prosedur dengan benar, 

8. mengkreasi program aplikasi pada sistim kontrol elektronika sesuai 

prosedur dengan benar. 

Kemampuan ini merupakan bagian dari pengembangan keprofesian 

berkelanjutan sehingga para guru dapat mengembangkan keilmuan yang 

diampunya secara kreatif di lingkup pendidikan kejuruan yang akan 

menyumbang pengembangan profesi di Paket Keahlian Teknik Elektronika Audio 

Video. 

B. Tindak Lanjut 

1. Peserta dimohon membuat rencana pengembangan dan implementasi di 

lingkungan bengkel kerja anda berkaitan dengan 8 topik pembelajaran yang 

sudah anda pelajari. 

2. Peserta dimohon bisa menggambarkan suatu situasi atau isu di dalam 

bengkel/laboratorium anda yang mungkin dapat anda ubah. 
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3. Peserta dimohon menguraikan bagaimana rencana tindak lanjut anda 

memenuhi kriteria SMART (Spesifik, Dapat diukur, Dapat dicapai, Relevan, 

Rentang/Ketepatan Waktu).  
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GLOSARIUM 

 

op-code: bagian perintah yang harus dikerjakan. Dalam hal ini 

dikenal dua macam kode operasi, yang pertama 

adalah kode-operasi untuk mengatur kerja 

mikroprosesor / mikrokontroler. Jenis kedua dipakai 

untuk mengatur kerja program assembler, sering 

dinamakan sebagai assembler directive. 

ROM (Read Only 

Memory): 

komponen untuk menyimpan program yang sifatnya 

tetap atau permanen, tidak tergantung pada 

keberadaan arus listrik (nonvolatile), dan program 

yang tersimpan dalam ROM mempunyai sifat hanya 

bisa dibaca oleh para pengguna komputer 

Register: sebagian memory yang merupakan tempat 

penyimpanan sementara dari mikroprosesor yang 

dapat diakses dengan kecepatan yang sangat tinggi 

Bahasa Assembly: bahasa pemrograman tingkat menengah, dimana 

program yang dibuat lebih mendekati bahasa mesin, 

sehingga pemenfaatan memori dapat dilakukan 

secara optimal 

Variabel: simbol yang digunakan untuk mewakili suatu nilai 

Konstanta: variabel yang mempunyai nilai konstan selama 

program dijalankan 

Larik atau array: kumpulan variabel dengan nama dan tipe data yang 

sama 

Loop: suatu perulangan terhadap perintah atau instruksi 

sampai mencapai keadaan tertentu (jumlah 

perulangan tersebut dapat diketahui). 

Downloader: alat atau tools wajib yang harus dimiliki ketika ingin 

bekerja dengan mikrokontroler 

Graphical User 

Interface (GUI): 

salah satu model interaksi antara mikrokontroler dan 

komputer 
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KATA SAMBUTAN 

Peran guru professional dalam proses pembelajaran sangat penting sebagai kunci 
keberhasilan belajar siswa. Guru professional adalah guru yang kompeten 
membangun proses pembelajaran yang baik sehingga dapat menghasilkan 
pendidikan yang berkualitas. Hal tersebut menjadikan guru sebagai komponen yang 
menjadi focus perhatian pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam 
peningkatan mutu pendidikan terutama menyangkut kompetensi guru. 

Pengembangan profesionalitas guru melalui program Guru Pembelajar (GP) 
merupakan upaya peningkatan kompetensi untuk semua guru. Sejalan dengan hal 
tersebut, pemetaan kompetensi guru telah dilakukan melalui uji kompetensi guru 
(UKG) untukkompetensi pedagogik dan profesional pada akhir tahun 2015. Hasil 
UKG menunjukkan peta kekuatan dan kelemahan kompetensi guru dalam 
penguasaan pengetahuan. Peta kompetensi guru tersebut dikelompokkan menjadi 
10 (sepuluh) kelompok kompetensi. Tindak lanjut pelaksanaan UKG diwujudkan 
dalam bentuk pelatihan guru pasca UKG melalui program Guru Pembelajar. 
Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru sebagai agen perubahan dan 
sumber belajar utama bagi peserta didik. Program Guru Pembelajar dilaksanakan 
melalui pola tatap muka, daring (online), dan campuran (blended) tatap muka 
dengan online. 

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidikdan Tenaga Kependidikan 
(PPPPTK), Lembaga Pengembngan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LP3TK 
KPTK), dan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LP2KS) 
merupakan Unit PelaksanaTeknis di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan 
Tenaga Kependidikan yang bertanggung jawab dalam mengembangkan perangkat 
dan melaksanakan peningkatan kompetensi guru sesuai bidangnya. Adapun 
perangkat pembelajaran yang dikembangkantersebutadalahmoduluntuk program 
Guru Pembelajar (GP) tatap mukadan GP online untuk semua mata pelajaran dan 
kelompok kompetensi. Dengan modul ini diharapkan program GP memberikan 
sumbangan yang sangat besar dalam peningkatan kualitas kompetensi guru. 

Mari kita sukseskan program GP ini untuk mewujudkan Guru Mulia Karena Karya. 

Jakarta,    Februari 2016 

Direktur Jenderal 
Guru dan Tenaga Kependidikan 
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NIP. 195908011985031002 
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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) atau Information 

Communication and Technology (ICT) merupakan sarana penunjang 

kerja untuk semua bidang pekerjaan, sehingga bekerja menjadi efektif 

dan efisien, apalagi dengan profesi seorang guru ketika menyusun bahan 

ajar maupun presentasi. Oleh sebab itu ICT perlu dikuasi oleh guru, lebih 

khusus guru kejuruan yang berkecimpung pada bidang-bidang teknologi. 

Jadi fungsi dari ICT ini untuk meningkatkan kinerja guru dalam 

pembelajaran. Tentu tidak bisa bidang ini berdiri sendiri, melainkan masih 

ada keterkaitan antara bidang satu dengan yang lainnya sebagai contoh 

bidang akuntasi yang menggunakan program Myob, bidang garmen perlu 

desain, bangunan dengan Autocad dan lain sebagainya, semua program 

ini terkait dengan peralatan komputer. 

 

B. Tujuan 

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diklat diharapkan dapat : 

1. Menjelaskan konsepsi teknologi informasi dan komunikasi dalam 

pembelajaran  

2. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media 

pembelajaran 
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C. Peta Kompetensi 

 

 

 

 

KODE UNIT 
KOMPETENSI 

NAMA UNIT KOMPETENSI WAKTU 

PED0A00000-00 Pengembangan Peserta Didik 4 JP 

PED0B00000-00 Teori Belajar dan Prinsip Pembelajaran 
yang mendidik 

8 JP 

PED0C00000-00 
Pengembangan Kurikulum 8 JP 

PED0D00000-00 Pembelajaran Yang Mendidik 10 JP 

PED0E00000-00 
Pemanfaatan Teknologi Informasi dan 
Komunikasi dalam Pembelajaran 

 2 JP 

PED0F00000-00 Pengembangan potensi peserta didik 4 JP 

PED0G00000-00 Komunikasi efektif 2 JP 

PED0H00000-00 Penilaian dan   evaluasi pembelajaran 5 JP 

PED0I00000-00 Pemanfaataan hasil penilaian dan 
evaluasi pembelajaran 

4 JP 

PED0J00000-00 Tindakan reflektif untuk peningkatan 
kualitas pembelajaran. 

8 JP 

 

D. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup materi modul Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi: 

1. Konsep Teknologi Informasi dan Komunikasi.  

2. Prinsip penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai 

proses pembelajaran  

3. Peran Strategi Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pendidikan 

4. Konsep Pembelajaran berbasis TIK (e-learning) 

5.  Bentuk Pembelajaran langsung dan tidak langsung 

6. Perkembangan elearning 

POSISI MODUL 
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E. Saran Cara Penggunaan Modul 

1. Untuk Guru Pembelajar 

Untuk memperoleh hasil belajar secara maksimal, langkah-langkah yang 

perlu dilaksanakan dalam menggunakan modul ini adalah : 

a. Bacalah dengan seksama uraian-uraian materi yang ada pada 

masing-masing materi pokok. Bila ada materi yang kurang jelas, 

peserta Diklat dapat bertanya pada instruktur/fasilitator pengampu 

materi. 

b. Kerjakan tugas dan latihan untuk mengetahui tingkat pemahaman 

terhadap materi yang dibahas. 

c. Untuk kegiatan belajar yang terdiri dari teori dan praktik,harus 

perhatikan: 

1) Perhatikan petunjuk-petunjuk keselamatan kerja yang berlaku. 

2) Pahami setiap langkah kerja (prosedur praktikum) dengan baik. 

3) Sebelum melaksanakan praktikum, lakukan identifikasi peralatan 

dan bahan yang diperlukan. 

4) Gunakan alat sesuai prosedur pemakaian yang benar. 

5) Bila kegiatan praktikum belum jelas, silahkan bertanya pada 

instruktur pengampu materi. 

6) Setelah selesai, kembalikan alat dan bahan ke tempat semula 

7) Jika belum menguasai materi yang diharapkan, lakukan 

pengulangan pada materi pokok sebelumnya atau bertanya 

kepada instruktur yang mengampu materi. 

2. Untuk Widyaiswara 

Dalam penggunaan modul, guru pembelajar disarankan untuk : 

a. Membantu peserta diklat dalam merencanakan proses belajar 

b. Membimbing peserta diklat melalui tugas-tugas pelatihan yang 

dijelaskan dalam tahap belajar 

c. Membantu peserta diklat dalam memahami konsep, praktik baru, 

dan menjawab pertanyaan peserta diklat mengenai proses belajar 

peserta diklat 

d. Membantu peserta diklat untuk menentukan dan mengakses 

sumber tambahan lain yang diperlukan untuk belajar. 
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e. Mengorganisasikan kegiatan belajar kelompok jika diperlukan 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 1. KONSEP 

TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 

(TIK) 

A. Tujuan 

Kegiatan pembelajaran 1 ini secara umum bertujuan agar guru 

pembelajar memahami tentang: konsepsi, prinsip dan peran strategi 

teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kompetensi yang harus dicapai oleh guru pembelajar melalui modul ini, 

adalah dengan indikator sebagai berikut: 

1. Konsepsi teknologi informasi dan komunikasi dijelaskan sesuai 

dengan pembelajaran yang diampu. 

2. Prinsip Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam pembelajaran 

diidentifikasi sesuai dengan pembelajaran yang diampu  

3. Peran Strategi Teknologi informasi dan komunikasi  dalam 

pendidikan dijelaskan sesuai dengan tahapan UNESCO. 

C. Uraian Materi 

Perkembangan teknologi begitu cepatnya dari tahun ke tahun, khususnya 

teknologi informasi dan komunikasi. Salah satunya wujud dari teknologi 

yaitu multimedia, dimana teknologi ini dimanfaatkan sebagai proses 

pembelajaran hasilnya lebih atraktif. Survey yang dilakukan oleh 

Universitas Islam Indonesia menunjukkan lebih dari 90% mahasiswa 

mengatakan pengguaan multimedia telah meningkatkan keterserapan 

materi ajar. 

Perkembangan lebih lanjut dengan TIK di Indonesia khususnya dalam 

dunia pendidikan terus berjalan walaupun belum optimal. Terdapat 

beberapa masalah dan kendala yang masih dirasakan oleh masyarakat 
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khususnya tenaga pendidik dan professional lainnya. Permasalahan 

tersebut terutama berkaitan dengan infrastruktur jaringan dan konten, 

kesiapan dan kultur sumber daya manusia di lingkungan pendidikan. Oleh 

karena itu, berbagai upaya yang telah dan akan dilakukan baik 

pemerintah maupun masyarakat dalam rangka pemanfaatan TIK dalam 

pendidikan adalah perlu dilakukan integrasi antara TIK dan mata 

pelajaran, dan bersifat sistematis.   

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) atau Information 

Communication and Technology (ICT) di era globalisasi saat ini sudah 

menjadi kebutuhan yang mendasar dalam mendukung efektifitas dan 

kualitas proses pendidikan. Isu-isu pendidikan di Indonesia seperti 

kualitas dan relevansi pendidikan, akses dan ekuitas pendidikan, 

manajemen pendidikan, otonomi dan akuntabilitas, efisiensi dan 

produktivitas, anggaran dan sustainabilitas, tidak akan dapat diatasi tanpa 

bantuan TIK. Pendidikan berbasis TIK merupakan sarana interaksi 

dalam  pendidikan, yang dapat dimanfaatkan baik oleh pendidik dan 

tenaga kependidikan maupun peserta didik dalam meningkatkan kualitas, 

produktivitas, dan efektifitas. 

Populasi penduduk Indonesia lebih dari 240 juta jiwa yang merupakan 

potensi sumber daya manusia yang sangat strategis bagi pelaksanaan 

pembangunan. Pendidikan menjadi kunci utama daya saing bangsa, dan 

keberadaan ICT diharapkan dapat memberikan dukungan besar dalam 

upaya peningkatan kualitas SDM Indonesia. Namun dibalik itu semua ada 

beberapa tantangan dan hambatan dalam pemenfaatan ICT yang harus 

dihadapi bersama yaitu:  

Pertama dana: dana sering kali menjadi hambatan dalam pengunaan ICT 

yang membutuhkan investasi yang sangat besar. Perencanaan arsitektur 

ICT yang baik dengan memperimbangkan kapasitas pendanaan menjadi 

sangat diperlukan. Kerjasama dengan pihak lain melalui outsourcing juga 

merupakan alternative yang perlu dipertimbangkan seorang kepala 

sekolah dalam konteks ini harus mendasari bahwa focus penggunaan ICT 

dalam tahapan ini tidak untuk efisiensi tetapi untuk efektifitas (Earl dan 

Feeny, 1997). ICT adalah untuk “mengerjakan sesuatu yang benar” 
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(efektivitas) dan bukan untuk “mengejakan sesuatu dengan benar” 

(efisiensi). Manfaat ICT dalam efisiensi akan terlihat pada masa yang 

akan datang setelah dibarengi dengan perubahan-perubahan mandasar 

lain dalam organisasi. 

Kedua Komitmen: kurangnya komitmen dan dukungan dari kepala 

sekolah akan menjadi hambatan dalam pemanfaatan ICT di sekolah. 

Sikap “do it to me” adalah salah satu bentuk kekurangan komitmen. 

Dalam banyak studi tentang pemanfaatan ICT, komitmen kepala sekolah 

selalu menjadi kondisi penentu keberhasilan. (Bashein, Markus, dan 

Riley, 1994). 

Ketiga perubahan: kekhawatiran terhadap perubahan juga menjadi 

hambatan yang lain. Dalam banyak studi ditemukan, resistance to change 

adalah salah satu penghambat perubahan (e.g Earl dan Feen, 1997) Ada 

banyak alasan mengapa seseorang menjadi khawatir dengan perubahan, 

termasuk hilangnya rasa aman terkait dengan tingkat keterampilan. 

Keempat keterlibatan: keterlibatan semua stakeholder adalah tantangan 

lain yang harus diperhitungkan (Bashein et al., 1994). Tidak pernah ada 

perubahan yang mendasar tanpa keterlibatan semua pihak. Dalam hal ini, 

selain rewarding system yang baik, kepemimpinan yang baik sangat 

diperlukan. Pelibatan stakeholder bukan masalah mudah dalam hal ini. 

Keterlibatan semua pihak tidak hanya pada tahap awal implementasi, 

namun sampai proses pemanfaatan ICT secara terus menerus. Di sini, 

perubahan budaya juga diperlukan, yaitu menjadi budaya digital. Tanpa 

keterlibatan semua pihak dan perubahan budaya, manfaat ICT tidak 

dapat dieksploitasi dengan optimal. 

1. Konsepsi Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Pengertian dalam kamus Oxford dituliskan bahwa teknologi informasi dan 

komunikasi adalah studi atau penggunaan peralatan elektronika terutama 

computer, untuk menyimpan, menganalisis dan mendistribusikan 

informasi apa saja,termasuk kata- kata, bilangan dan gambar, Munir, M.IT 

(2009).  Dengan begitu, TIK/ICT mencakup dua aspek yaitu teknologi 

informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala 
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hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, 

manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi 

adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu 

untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke 

lainnya . Jadi Teknologi Informasi dan Komunikasi mengandung 

pengertian luas yaitu segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, 

manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antar media.  

Dalam menghadirkan fungsi teknologi asas praktis, efektif dan efisien 

menjadi acuan utama. Artinya kalau kehadirannya justru menyulitkan dan 

menambah beban materi dan waktu maka kehadiran TIK justru tidak ada 

gunanya. Namun rasanya hal ini tidak akan terjadi di era informasi ini. Di 

mana perangkat komunikasi nirkabel sudah merambah sampai ke 

pelosok pedesaan. Kehadiran teknologi ini harus digunakan sebaik-

baiknya dengan pengelolaan yang tepat. 

2. Prinsip Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam 

Pembelajaran 

Prinsip umum penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam 

pembelajaran, adalah sebagai berikut: 

a. Efektif dan efisien. Penggunaan ICT harus memperhatikan 

manfaat dari teknologi ini dalam hal mengefektifkan belajar, 

meliputi pemerolehan ilmu, kemudahan dan keterjangkauan, baik 

waktu maupun biaya.   

b. Optimal. Dengan menggunakan ICT, paling tidak pembelajaran 

menjadi bernilai “lebih” daripada tanpa menggunakannya. Nilai 

lebih yang diberikan ICT adalah keluasan cakupan, kekinian (up 

to date), kemodernan dan keterbukaan. 

c. Menarik. Artinya dalam prinsip ini, pembelajaran dikelas akan 

lebih menarik dan memancing keingintahuan yang lebih. 

Pembelajaran yang tidak menarik dan memancing keingintahuan 

yang lebih akan berjalan membosankan dan kontra produktif 

untuk pembelajaran. 
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d. Merangsang daya kreatifitas berpikir pelajar. Dengan 

menggunakan ICT tentu saja diharapkan pelajar mampu 

menumbuhkan kreativitasnya dengan maksimal yang terdapat 

didalam diri mereka. Seorang anak yang mempunyai kreativitas 

tinggi tentunya berbeda dengan pelajar yang mempunyai 

kreativitas rendah. Pelajar yang mempunyai kreativitas tinggi 

tentunya akan mampumenyelesaikan permasalahan dengan 

cepat dan tanggap terhadap permasalahan yang muncul. Begitu 

pula sebaliknya dengan pelajar yang berkreativitas rendah. 

Dengan demikian, tujuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)  akan 

sejalan dengan tujuan pendidikan itu sendiri ketika digunakan dalam 

pembelajaran. Penggunaan TIK tidak justru menjadi penghambat dalam 

pembelajaran namun akan memberi manfaat yang lebih dalam 

pembelajaran. Perlu ditegaskan bahwa peran TIK adalah sebagai enabler 

atau alat untuk memungkinkan terjadinya proses pendidikan dan 

pembelajaran. Jadi TIK merupakan sarana untuk mencapai tujuan, bukan 

tujuan itu sendiri. 

3. Peran Strategis TIK untuk Pendidikan 

Pendidikan memegang peran yang sangat penting bagi terciptanya 

generasi bangsa yang memiliki kompetensi, dedikasi dan kepribadian 

luhur (berkarakter). Berbagai cara dan upaya dapat dilakukan agar proses 

belajar mengajar menjadi efektif, efisien dan mampu merambah keseluruh 

pelosok penjuru tanah air. Apa yang disampaikan di sekolah-sekolah Ibu 

Kota Jakarta baik sekolah Unggulan maupun Non Unggulan juga 

disampaikan di sekolah-sekolah terpencil dengan tidak mengurangi 

makna dan kualitas. Semua generasi bangsa diharapkan tidak merasakan 

diskriminasi pendidikan dikarenakan jauh dari perkotaan, sulitnya 

transportasi dan minimnya kompetensi tenaga pendidik. 

Sejak dekade 90-an telah dilakukan berbagai macam uji coba pendidikan 

berbasis TIK terutama pada jenjang pendidikan tinggi (dikti) dan Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK). Sudirman: (2008). Lebih jauh beliau 



10 
 

menyampaikan bahwa pada tahun 2008 lebih dari sepuluh ribu sekolah 

terutama SMA dan SMK bahkan SD dan SMP sudah mulai online. 

Kehadiran dan kecepatan perkembangan teknologi informasi 

menyebabkan terjadinya perubahan dramatis dalam segala aspek 

kehidupan. Keberadaannya membuka batas-batas wilayah suatu negara. 

Tiap-tiap Negara telah terhubung satu sama lain menjadi satu kesatuan 

yang disebut global village atau desa dunia. Melalui pemanfaatan TI siapa 

saja dapat memperoleh layanan pendidikan dari institusi pendidikan mana 

saja dan di mana saja dikehendaki. Secara khusus pemanfaatan TI dalam 

pembelajaran dipercaya dapat : 

a. Meningkatkan kualitas pembelajaran 

b. Mengembangkan keterampilan TI (IT Skill) 

c. Memperluas akses terhadap pendidikan dan pembelajaran 

d. Menjawab the technological imperative (keharusan berpartisipasi 

dalam TI) 

e. Mengurangi biaya pendidikan 

f. Meningkatkan rasio biaya manfaat dalam pendidikan (Sudirman: 

2008) 

Mencermati pernyataan di atas dapat diketahui bahwa keberadaan TI 

menawarkan berbagai macam kemungkinan untuk meningkatkan kualitas 

generasi bangsa. Dengan pembelajaran mencari informasi yang 

dibutuhkan untuk menunjang pendidikan dan pengembangan ilmu 

pengetahuan yang mereka butuhkan.yang berkualitas dan luasnya akses 

pendidikan dan pembelajaran guru dapat secara individu dapat 

meningkatkan pengembangan professional mengajarnya. Pada sisi lain, 

siswa dapat dengan leluasa  

Pertanyaan yang timbul selanjutnya adalah bagaimanakah dampak TI 

dalam system pembelajaran? Dan bagaimanakah langkah-langkah 

strategi pemanfaatan TI agar diperoleh hasil pembelajaran yang optimal?. 

Sebagai jawaban mendasar adalah dengan pendidikan jarak jauh yang 

dimulai dari generasi pertama bentuk korespondensi (cetak), generasi 

kedua multimedia (Audio, VCD, DVD), generasi ketiga pembelajaran jarak 

jauh (telekonferensi/TVe), generasi keempat pembelajaran fleksibel 
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(multimedia interaktif) dan generasi kelima e-Learning (web based 

course), akhirnya generasi keenam pembelajaran mobile (koneksi 

nirkabel/www). 

Untuk mencapai pada generasi keenam ada tahapan integrasi, ini 

dikarenakan kondisi masing-masing daerah sangat berbeda dalam hal 

demografi dan indikator pendidikannya, yang pada gilirannya 

menyebabkan perbedaan dalam mengambil kebijakan dan implementasi 

TIK dalam pendidikan. Pada salah satu sisi ada sekolah di daerah 

terpencil, karena keterbatasan sumber daya keuangan, tidak ada pasokan 

listrik, atau kurangnya infrastruktur dasar lainnya, belum dapat mulai 

memperkenalkan TIK di sekolah-sekolah. Di tempat lainnya, ada sekolah 

yang telah sepenuhnya mengintegrasikan TIK dalam kurikulum di semua 

mata pelajaran sedemikian rupa sehingga preoses belajar mengajar, 

ruang kelas dan administrasi sekolah, dan seluruh etos organisasi 

berubah menggunakan TIK. 

Untuk mengukur tahap integrasi TIK yang dicapai oleh daerah atau 

sekolah atau bahkan kelas, UNESCO memberikan model tahapan 

integrasi. Model ini berfungsi sebagai representasi dan integrasi TIK 

dalam pendidikan, ada empat tahapan model integrasi TIK pada system 

pendidikan dan sekolah, yang oleh UNESCO diistilahkan dengan 

Emerging, Applying, Infusing dan Transforming. 

a. Tahap emerging; dicirikan dengan pemanfaatan TIK oleh sekolah 

pada tahap permulaan. Pada tahapan ini, sekolah baru memulai 

mebeli atau membiayai infrastrktur TIK, baik berupa perangkat 

keras maupun perangkat lunak. Kemampuan TIK guru-guru dan staf 

administrasi seolah masih berada pada tahap memulai eksplorasi 

penggunaan TIK untuk tujuan manajemen dan penambahan TIK 

pada kurikulum. Pada tahap ini sekolah masih menerapkan system 

pembelajaran konvensional, akan tetapi sudah ada kepedulian 

tentang bagaimana pentingnya penggunaan TIK tersebut dalam 

konteks pendidikan. Pada tahap ini, focus di kelas sering belajar 

keterampilan TIK dasar dan mengidentifikasi komponen TIK. Guru 
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pada tahap ini sering menggunakan peralatan yang tersedia untuk 

tujuan professional mereka sendiri, seperti pengolahan kata untuk 

mempersiapkan lembar kerja, spreadsheet untuk mengelola daftar 

kelas dan, jika internet juga tersedia, untuk mencari informasi atau 

beromunikasi melalui e-mail. Dengan cara ini, guru 

mengembangkan keterampilan literasi TIK meraka dan belajar 

bagaimana menerapkan TIK ntuk berbagai tugas professional dan 

pribadi. Penekanannya adalah pada belajar menggunakan berbagai 

tools dan aplikasi, dan menjadi dasar akan potensi TIK dalam 

pengajaran kedepannya. Pada tahap emerging. Praktik kelas masih 

sangat banyak berpusat pada guru. 

b. Tahap applying; dicirikan dengan sudah adanya pemahaman 

tentang kontribusi dan upaya menerapkan TIK dalam konteks 

manajemen sekolah dan pembelajaran. Dan biasanya di negara-

negara tersebut sudah ada kebijakan masional TIK.  

Para tenaga pendidik dan kependidikan telah menggunakan TIK 

untuk tugas-tugas yang berkaitan dengan manajemen sekolah dan 

tuga-tugas erdasarkan kuriklum. Sekolah juga sudah 

mencobamengadaptasi kurikulum agar dapat lebih banyak 

menggunakan TIK dalam berbagai mata pelajaran dengan piranti 

lunak yang tertentu. 

c. Tahap infusing; tahap ini menuntut adanya upaya untuk 

mengintegrasikan dan memasukkan TIK ke dalam kurikulum. Pada 

pendekatan ini, sekolah telah menerapkan teknologi bebasis 

computer di laboratorium, kelas dan bagian administrasi. Guru 

berada pada tahap mengekplorasi cara atau metode baru dimana 

TIK mengubah produktivitas dan pekerjaan professional mereka 

untuk meningkatkan belajar siswa dan pengelolaan pembelajaran. 

Kuriklum mulai menggabungkan subyek pembelajaran yang 

mencerminkan aplikasi dunia nyata. 

d. Tahap Transforming; dicirikan dengan adanya upaya sekolah untuk 

merencanakan dan memperbaharui organisasi dengan cara yang 
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lebih kreatif. TIK menjadi bagian integral dengan egiatan pribadi dan 

kegiatan professional sehari-hari di sekolah. TIK sebagai alat yang 

digunakan secara rutin untuk membantu belajar sedemikian rupa 

sehingga sepenuhnya terintegrasi di semua pembelajaran di kelas. 

Focus kurikulum mengacu pada learnercentered (berpusat pada 

peserta didik) dan mengintegrasikan mata pelajaran dengan dunia 

nyata. TIK diajarkan sebagai mata pelajaran tersendiri dengan level 

professional dan disesuaikan dengan bidang-bidang pekerjaan 

sekaligus sebagai ilmu untuk mendukung model pembelajaran 

berbasis TIK dan menciptakan karya TIK. Sekolah sudah menjadi 

pusat pembelajaran untuk para komunitasnya. Untuk 

menyimpulkan, ketika tahap transformasi ercapai, seluruh etos 

lembaga tersebut beruah:guru dan staf pendukung lainnya 

menganggap TIK sebagai bagian alami dari kehidupan sehari-hari 

lembaga mereka, yang telah menjadi pusat pembelajaran bagi 

masyarakat. 

Dewasa ini pemanfaatan TIK dalam pendidikan dapat dilakukan melalui 

model lain yang dikenal dengan Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh 

(PTJJ). Jadi PTJJ merupakan alternatif model dalam  proses 

pembelajaran yang memberikan kesempatan yang luas bagi peserta didik 

untuk belajar “kapan saja, dimana saja dan dengan siapa saja”. Kapan 

saja artinya setiap waktu tidak kenal hari libur, pekerjaan belajar bisa 

dilakukan. Dimana saja artinya tidak kenal tempat baik desa maupun kota 

yang penting adalah bisa akses internet. Dengan siapa artinya pihak 

provider sudah menyiapkan segala piranti untuk  bahan-bahan yang 

sudah siap dikumpulkan dalam server, siap untuk di download dan 

dilakukan proses pembelajaran. 
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Gambar 1. Sistem Komunikasi Data 

 

4.   Infrastruktur Jaringan dan Konten TIK  

Infrastruktur jaringan terdiri dari perpaduan banyak technology dan 

system. Sebagai administrator jaringan anda harus mumpuni dalam 

menguasai technology terkait agar nantinya infrastruktur jaringan anda 

bisa dipelihara dengan mudah, di support dengan baik, dan memudahkan 

dalam troubleshooting jika terjadi suatu masalah baik itu berupa masalah 

kecil sampai ambruknya system jaringan anda secara global. Infrastruktur 

jaringan adalah sekumpulan komponen fisikal dan logical yang 

memberikan pondasi konektifitas, keamanan, routing, manajemen, 

access, dan berbagai macam fitur integral jaringan. Misalkan jika jaringan 

kita terhubung Internet, maka kita akan lebih banyak memakai protocol 

TCP/IP suite yang merupakan protocol paling banyak dipakai pada 

jaringan baik pada jaringan berskala kecil dirumahan sampai jaringan 

global internet. 
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a. Infrastruktur Fisik 

Suatu infrastruktur fisik, sesuai dengan namanya  fisik, maka akan 

banyak berhubungan dengan komponen fisik suatu jaringan 

(tentunya  sesuai dengan design jaringan yang anda buat) seperti: 

1) Yang berhubungan dengan masalah perkabelan jaringan, yaitu 

kabel jaringan yang sesuai dengan topology jaringan yang 

anda pakai. Misal jika dalam jaringan anda memakai backbone 

Gigabit Ethernet maka sudah seharusnya anda memakai kabel 

CAT5e yang bisa mendukung speed Gigabit. 

2) semua piranti jaringan seperti: 

a) router yang memungkinkan komunikasi antar jaringan local 

yang berbeda segmen, 

b) switches, bridges, yang memungkinkan hosts terhubung ke 

jaringan 

c) Servers yang meliputi seperti server data file, Exchange 

server, DHCP server untuk layanan IP address, DNS 

server dan lain-2, dan juga hosts . 

3) Infrastruktur fisik bisa termasuk didalamnya technology 

Ethernet dan standard wireless 802.11a/b/g/n, jaringan telpon 

umum (PSTN), Asynchronous Transfer Mode (ATM), dan 

semua metoda komunikasi dan jaringan fisik nya. 

b. Infrastruktur Logical 

Infrastrucktur logical dari suatu jaringan komputer bisa merupakan 

komposisi dari banyak elemen-2 software yang menghubungkan, 

mengelola, dan mengamankan hosts pada jaringan. Infrastruktur 

logical ini memungkinkan terjadinya komunikasi antar komputer 

melewati jaringan fisik yang sesuai dengan topology jaringan. 

Sebagai contoh dari infrastruktur logical ini adalah komponen-2 

seperti: 

1) Domain Name system (DNS), yang merupakan system untuk 

memberikan resolusi name dari permintaan resolusi name dari 

clients. 
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2) Directory services, yang merupakan layanan directory untuk 

meng-authentikasi dan authorisasi user untuk masuk dan 

menggunakan resources jaringan. 

3) protocol-protocol jaringan seperti protocol TCP/IP, protocol 

jaringan yang sangat popular dan paling banyak dipakai 

sebagai protocol jaringan dari berbagai platform jaringan baik 

berplatform windows, Linux, Unix dan lainnya. 

4) System keamanan jaringan yang meliputi: 

a) System update, jika anda memakai jaringan Windows 

server, anda mestinya sudah melengkapi dengan system 

update patch yang dideploy secara automatis kepada 

semua host dalam jaringan anda seperti WSUS (Windows 

System Update Services) 

b) System keamanan terhadap virus, kalau untuk kepentingan 

jaringan yang besar anda sudah seharusnya membangun 

suatu system antivirus corporate edition dimana semua 

clients akan terhubung ke server ini untuk download 

signature datanya secara automatis. 

c) System keamanan terhadap segala macam ancaman 

terhadap jaringan anda yang juga terkait dengan 

infrastruktur fisik anda seperti firewall, pemakaian IPSec 

pada koneksi remote VPN dan lainnya. 

d) Segala macam policy dan guidelines dari corporate tentang 

pemakaian resource jaringan juga tidak kalah pentingnya. 

Misal policy tentang pemakaian email dalam company yang 

tidak (mengurangi) untuk pemakaian pribadi seperti mailing 

list yang bisa memungkinkan banyak email spam dalam 

system exchange anda. 

5) software client penghubung ke server, dan lain-lain. 

Setelah terbentuknya jaringan infrastruktur logical ini anda sebagai 

administrator perlu mempunyai pengetahuan untuk bisa 

memahami segala aspek technology yang terlibat didalamnya. 

Seperti anda harus bias membuat design IP address untuk bisa 
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dimplementasikan berdasarkan jaringan fisik yang ada, 

bagaimana anda akan memberikan IP address sebagai   identita 

masing-masing host pada jaringan, dan juga harus bisa 

melakukan troubleshooting kalau terjadi permaslahan jaringan 

yang berhubungan dengan konektivitas, addressing, access, 

security maupun masalah name resolution. 

Dan yang lebih penting juga adalah masalah planning anda dalam 

menghadapi suatu disaster – suatu bencana dalam jaringan anda. 

Bagaimana anda menyiapkan terjadinya suatu disaster, dan 

bagaimana anda akan melakukan restorasi kalau disaster itu 

benar-2 terjadi dan menyebabkan system anda ambruk. Untuk itu 

anda harus bisa mengantisipasi sejak dini dengan suatu 

perencanaan terhadap disaster. 

D. Aktifitas Pembelajaran 

Tugas individu selama 15 menit, sedapat mungkin dikerjakan secara 

kelompok dengan pembahasan tentang perkembangan system 

pembelajaran dimulai dari pengunaan media cetak sampai menggunakan 

media elektronik, masing-masing kelompok 3 orang peserta. Setelah 

diskusi hasilnya ditulis. Setelah itu coba kerjakan evaluasi di bawah, 

namun terlebih dahulu baca konsep TIK di atas. 

E. Latihan/Tugas 

Pilihlah jawaban yang paling tepat pada pertanyaan-pertanyaan di bawah 

ini. 

1. Fungsi TIK dalam pendidikan adalah …. 

a. Untuk belajar lebih lanjut 

b. Mengembangkan materi 

c. Untuk proses manajemen dan Administrasi pendidikan 

d. Menjadikan personal yang profesional 

2. Prinsip pengunaan TIK dalam pembelajaran yaitu …. 

a. Penyadaran dan membentuk kreativitas 

b. Mengembangkan ilmu pengetahuan 
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c. Sekedar menggunakan Komputer 

d. Bisa mengoperasikan internet 

3. Empat tahapan model integrasi TIK kedalam pendidikan, yaitu …. 

a. Emerging, Applying, focusing, transforming 

b. Emerging, Applying, infusing, transforming  

c. Emerging, Applying, infusing, evaluating  

d. Emerging, corecting, infusing, transforming  

F. Rangkuman 

Secara keseluruhan bahwa dengan TIK yang sudah dirancang oleh 

pemerintah akan merangsang untuk diaplikasikan tidak hanya pada 

kelompok jenjang pendidikan tinggi dan kejuruan saja tetapi dimulai dari 

sejak sekolah dasar. Cara dan upaya untuk memenuhi hal tersebut yaitu 

mengupayakan system pembelajaran dengan menggunakan media 

elektronik yang memungkinkan bisa menjangkau pada daerah yang 

terpencil dan pemenuhan sarana internet sebagai dasar untuk 

melaksanakan pembelajaran jarak jauh. 

Prinsip yang terpenting adalah bagaimana menyadarkan seluruh 

komponen pendidikan sampai pada penggunaan media elektronik dengan 

harapan ada perkembangan diri sehingga diharapkan munculnya inovasi 

dan kreatifitas pada peserta pendidikan. 

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

1. Umpan Balik  

a. Hal-hal apa saja yg sudah saudara kuasai berdasarkan 

pemahaman dan pengalaman yang berkaitan dengan materi 

pokok Konsep Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) ? 

b. Hal-hal apa saja yg masih belum saudara kuasai berdasarkan 

pemahaman dan pengalaman yang berkaitan dengan materi 

pokok Konsep Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) ? 

c. Saran apa yang dapat saudara sampaikan terkait dengan proses 

pembahasan materi pokok Konsep Teknologi Informasi dan 
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Komunikasi (TIK) agar kegiatan berikutnya lebih baik / lebih 

berhasil ? 

2. Tindak lanjut 

Guru pembelajar dinyatakan berhasil dalam mempelajari modul ini 

apabila telah mampu menjawab soal-soal evaluasi / latihan dalam 

modul ini, tanpa melihat atau membuka materi dengan nilai minimal 

80. Bagi yang belum mencapai nilai minimal 80 diharapkan untuk 

lebih giat mendalami lagi sehingga dapat memperoleh nilai minimal 

80.  
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 2. 

PEMBELAJARAN BERBASIS TEKNOLOGI 

INFORMASI DAN KOMPUTER (E-LEARNING) 

A. Tujuan 

Kegiatan pembelajaran 2 ini secara umum bertujuan agar guru 

pembelajar memahami tentang: konsep, perangkat, dan perkembangan, 

serta kelebihan dan kekurangan pembelajaran berbasis teknologi 

informasi dan komunikasi (e-learning). 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kompetensi yang harus dicapai oleh guru pembelajar melalui modul ini, 

adalah dengan indikator sebagai berikut: 

1. Konsep pembelajaran berbasis TIK dijelaskan berdasarkan konsep e-

learning. 

2. Peralatan teknologi informasi dan komunikasi diidentifikasi sesuai 

dengan bentuk pembelajaran langsung dan tidak langsung (fax, web, 

chat , email dan internet) 

3. Perkembangan  e-learning dijelaskan sesuai dengan perubahan dari 

tahun ke tahun 

4. Kekurangan dan kelebihan e-learning dijelaskan sesuai dengan model 

pembelajaran online 

 

C. Uraian materi 

1. Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (e-learning) 

Usaha-usaha untuk mengejar ketertinggalan ilmu pengetahuan dan 

teknologi dalam hal belajar mengajar, mulai dari bentuk pembelajaran 

konvensional sampai pada penggunaan media dan alat peraga, dari tatap 

muka di ruang kelas maupun di mana saja dan kapan saja, dari 
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penggunaan kertas menuju ke penggunaan peperless dan offline serta 

cara–cara interaktif lainnya. Keadaan seperti itu tidak terlepas dari peran 

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. 

Kegiatan pembelajaran semestinya terjadi interaksi antara guru dan 

siswa. Interaksi antara guru dan siswa tidak hanya satu arah serta tidak 

hanya dilakukan dengan tatap muka. Guru dapat melaksanakan kegiatan 

pembelajaran tanpa melalui tatap muka, tetapi dapat menggunakan 

media-media, media komunikasi berupa telepon, televisi, komputer, 

internet, e-mail, blogger dan lain sebagainya atau lebih jelasnya 

menggunakan media TI (internet), media elektronik yang digunakan 

dalam pembelajaran yang disebut dengan e-learning. 

Konsep e-learning membawa pengaruh terjadinya proses transformasi 

pendidikan konvensional ke dalam bentuk digital baik secara isi maupun 

sistemnya. Saat ini konsep e-learning sudah banyak diterima oleh 

masyarakat, tebukti dengan maraknya implementasi e-learning di 

lembaga pendidikan formal maupun informal. 

Pengertian e-learning yang sederhana namun mengena dikatakan oleh 

Maryati S.Pd., e-learning terdiri dari dua bagian yaitu e- yang merupakan 

singkatan dari elektrnika dan learning yang berarti pembelajaran, jadi e-

learning berarti pembelajaran dengan menggunakan jasa bantuan 

perangkat elektronik khususnya perangkat computer. 

Untuk menerapkan e-learning minimal ada tiga komponen pembentuk e-

learning, yaitu : 

a. Infrastruktur e-learning, yaitu berupa personal computer (PC), 

jaringan computer, internet, dan perlengkapan multi media. 

Termasuk didaamnya peralatan teleconference apabila 

menggunakan layanan synchronous learning melalui 

teleconference.  

b. Sistem dan aplikasi e-learning, yaitusistem perangkat lunak yang 

mem-virtualisasikan proses belajar mengajar konvensional yang 

meliputi bagaimana manajemen kelas, pembuatan materi, forum 

diskusi, siste penilaian, system ujian dan segala fitur yang 
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berhubungan dengan manajemen proses belajar mengajar. 

Sistem perangkat lunak tersebut sering disebut dengan learning 

management system (LMS), LMS ini sifatnya opensource 

sehingga bias dimanfaatkan dengan mudah dan murah untuk 

dikembangkan di sekolah  

c. Konten e-learning yaitu isi dari bahan aja yang ada pada e-

learning system. Konten dan bahan ajar ini bsa berbentuk multi 

media interaktif atau teks. Konten e-learning biasa disimpan dalam 

LMS sehingga dapat diakses oleh siswa kapanpun dan 

dimanapun.. 

Keberadaan TIK dalam dunia pendidikan yang menawarkan berbagai 

macam kemudahan tersebut menuntut kesiapan siswa, tenaga pendidik 

dan kependidikan baik dari pengetahuan, keterampilan dan bahkan sikap 

mentalnya. Dari segi pengetahuan, mereka harus diberi bekal untuk 

memahami fungsi dari fitur-fitur yang ada. Dari segi keterampilan, mereka 

dituntut untuk dapat menggunakan dan mengeksploitasi fitur-fitur yang 

ada dan dari segi sikap mental, mereka dituntut untuk menggunakan dan 

memanfaatkan fitur-fitur yang ada dengan benar dan penuh tanggung 

jawab. Pada sisi lain, sekolah harus memfasilitasi diri sarana dan 

prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang pemanfaatan TIK dalam 

pembelajaran. Fasilitas terserbut antara lain adalah gedung/ruang, alat-

alat elektronik (komputer, LCD projector, modem dan perangkatnya), 

instalasi listrik dan internet dan termasuk juga pendanaan untuk 

membayar beban. 

Tenaga didik dan pendidikan pada suatu sekolah adalah komponen 

utama yang harus dipersiapkan terlebih dahulu baik pengetahuan, 

keterampilan maupun sikap mentalnya dalam pemanfaatan TIK. Kegiatan 

tersebut dapat dilaksanakan secara mandiri maupun secara terprogram 

yang dilaksanakan oleh sekolah melalui pendidikan dan pelatihan baik 

lembaga pendidikan, pelatihan maupun melalui belajar dengan teman 

sejawat. Sudah barang tentu sekolah sekali lagi harus mengeluarkan 

biaya maupun merencanakan waktu untuk menyelenggarakan pendidikan 
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dan pelatihan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran maupun administrasi 

sekolah. 

Sistem pembelajaran elektronik atau e-pembelajaran (Inggris: Electronic 

learning disingkat E-learning) dapat didefinisikan sebagai sebuah bentuk 

teknologi informasi yang diterapkan di bidang pendidikan dalam bentuk 

sekolah maya.  E-learning merupakan dasar dan konsekuensi logis dari 

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan e-learning, 

peserta ajar (learner atau murid) tidak perlu duduk dengan manis di ruang 

kelas untuk menyimak setiap ucapan dari seorang guru secara langsung. 

E-learning juga dapat mempersingkat jadwal target waktu pembelajaran, 

dan tentu saja menghemat biaya yang harus dikeluarkan oleh sebuah 

program studi atau program pendidikan. 

Prinsip dari e-learning adalah: pertama, e-learning merupakan 

penyampaian informasi, komunikasi, pendidikan, pelatihan secara on-line. 

Kedua, e-learning menyediakan seperangkat alat yang dapat 

memperkaya nilai belajar secara konvensional (model belajar 

konvensional, kajian terhadap buku teks, CD-ROM, dan pelatihan 

berbasis komputer), sehingga dapat menjawab tantangan perkembangan 

globalisasi.  

Ketiga, e-learning tidak berarti menggantikan model belajar konvensional 

di dalam kelas, tetapi memperkuat model belajar tersebut melalui 

pengayaan content dan pengembangan teknologi pendidikan. Keempat, 

Kapasitas peserta didik amat bervariasi tergantung pada bentuk isi dan 

cara penyampaiannya. Makin baik keselarasan antar konten dan alat 

penyampai dengan gaya belajar, maka akan lebih baik kapasitas peserta 

didik yang pada gilirannya akan memberi hasil yang lebih baik. 

E-learning menggiring guru untuk mempersiapkan materi pembelajaran, 

metode, dan teknik-teknik yang tepat sehingga menarik untuk digunakan 

sebagai pembelajaran. Sebagai contoh : guru membuat sebuah blog yang 

di dalamnya dapat didesign sedemikian rupa sehingga menarik, kemudian 

dibuat link-link yang berisi materi pelajaran dalam bentuk modul, hand 

out, power point, video, dan lain sebagainya secara lengkap yang dapat 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris
http://id.wikipedia.org/wiki/Konsekuensi_logis
http://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi_informasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Komunikasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Kelas
http://id.wikipedia.org/wiki/Guru
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Program_studi&action=edit&redlink=1
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didownload oleh peserta didik dan dapat juga secara langsung digunakan 

untuk menjelaskan materi yang dimaksud. Disamping itu juga blog 

tersebut dapat memuat tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh peserta 

didik untuk selanjutnya tugas tersebut dipresentasikan pada saat tatap 

muka ataupun e-mail atau media lain. Blog guru ini juga dapat dengan 

mudah di akses oleh peserta didik ataupun non peserta didik dari 

manapun dan kapanpun jika setting dari blog tersebut dapat dikonsumsi 

oleh umum. 

Pentingnya suatu urutan yang memungkinkan terjadinya pembelajaran 

sebagai berikut: 

a. Interoperability, sistem berinteraksi dengan sistem lain dalam 

organisasi 

b. Reusability, sumber / objek belajar mudah digunakan dalam 

kurikulum, latar, profil peserta didik yang berbeda 

c. Manageability, sistem telusur informasi tentang peserta didik dan 

konten 

d. Accessibility, semua peserta didik memiliki kemudahan menerima 

konten setiap saat 

e. Sustainability, teknologi terus berkembang sesuai standar untuk 

menghindari keusangan. 

Pola-pola seperti di atas semua berbeda satu dengan yang lain. E-

learning lebih luas dibandingkan dengan online learning. Online learning 

hanya menggunakan Internet/intranet/LAN/WAN tidak termasuk 

menggunakan CD ROM. 
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Gambar 2 Sistem Jaringan internet atau intranet 
 

2. Bentuk Pembelajaran Berbasis TIK (e-learning) 

Dalam pembelajaran berbasis TIK terdapat perbedaan komunikasi antara 

pembelajaran langsung (syncronous) dan tidak langsung (ansyncronous), 

dengan sebuah terminologi untuk mendeskripsikan bagaimana dan 

kapan pembelajaran berlangsung. 

a. Pembelajaran Langsung (Syncronous Learning)  

Dalam pembelajaran langsung, proses belajar dan mengajar 

berlangsung dalam waktu yang sama (real time) walaupun 

pendidik dan para peserta didik secara fisik berada pada tempat 

yang berbeda satu sama lain. Sebagai contoh yaitu: 

1) Mendengarkan siaran Radio. 

2) Menonton siaran Televisi 

3) Konferensi audio/video. 

4) Telepon Internet. 

5) Chatting 

6) Siaran langsung Satelite dua arah. 

b. Pembelajaran Tidak Langsung (Ansyncronous Learning)  

Dalam pembelajaran tidak langsung, proses belajar dan mengajar 

berlangsung dengan adanya delay waktu (waktu yang berbeda) 
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dan pendidik dan peserta didik secara fisik berada pada tempat 

yang berbeda. Sebagai contoh yaitu: 

1) Belajar sendiri menggunakan internet atau CD-Rom. 

2) Kelas belajar menggunakan video tape. 

3) Presentasi web atau seminar menggunakan audio/video. 

4) Rekaman suara. 

5) Mentoring tanya jawab. 

6) Membaca pesan e-mail. 

7) Mengakses content online 

8) Forum diskusi 

Karakteristik dari pembelajaran tidak langsung (ansyncronous) adalah 

pendidik harus mempersiapkan terlebih dahulu materi belajar sebelum 

proses belajar mengajar berlangsung. Oleh sebab itu dalam pembelajaran 

tidak langsung Bahan ajar sudah harus siap di bank dokumen disimpan 

dalam server. Peserta didik bebas menentukan kapan akan mempelajari 

materi belajar tersebut, disamping itu peserta bisa memilih sesuai dengan 

selera dan minatnya masing-masing untuk mempelajarinya. Namun yang 

menjadi suatu tantangan adalah bagaimana menyajikan materi atau 

bahan ajar yang cukup menarik untuk dibaca, biasanya seorang 

penyusun modul menyeting ilustrasi-ilustrasi bentuk visual diantaranya 

video atau minimal gambar-gambar. 

Contoh TIK yang digunakan dalam komunikasi pembelajaran secara 

syncronous dan asyncronous sebagai berikut: 

Asyncronous Learning  Syncronous Learning  

Fax Telephone 

E-Mail Screen Sharing 

Knowledge Base Chat 

Newsgroups Web conferences 

Computer Based Training Online Seminar 
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Quick Reference Guide Compressed video classes 

 

Sedangkan karakteristik e-learning dapat dikemukakan sebagai berikut: 

 

3. Perkembangan E-learning 

E-learning pertama kali diperkenalkan oleh universitas Illinois di Urbana-

Champaign dengan menggunakan sistem instruksi berbasis komputer 

(computer-assisted instruction ) dan komputer bernama PLATO. Sejak 

saat itu, E-learning berkembang sejalan dengan perkembangan dan 

kemajuan ICT. Berikut ringkasan perkembangan e-learning dari masa ke 

masa (Madao,2008):  

a. Tahun 1990 : Era CBT (Computer-Based Training) di mana mulai 

bermunculan aplikasi e-learning yang berjalan dalam PC 

standlone ataupun berbentuk kemasan CD-ROM. Isi materi 

dalam bentuk tulisan maupun multimedia (Video dan audio) 

dalam format  mov, mpeg-1, atau avi. 

b. Tahun 1994 : Seiring dengan diterimanya CBT oleh masyarakat 

sejak tahun 1994 CBT muncul dalam bentuk paket-paket yang 

lebih menarik dan diproduksi secara massal. 

c. Tahun 1997 : LMS (Learning Management System). Seiring 

dengan perkembangan teknologi internet, masyarakat di dunia 

mulai terkoneksi dengan internet. Kebutuhan akan informasi 

yang dapat diperoleh dengan cepat mulai dirasakan sebagai 

Karakteristik Penjelasan 

Non-linearity Pemakai (user) bebas untuk mengakses (browse) 
tentang objek pembelajaran dan terdapat fasilitas 
untuk memberikan persyaratan tergantung pada 
pengetahuan pemakai. 

Self Managing Pemakai dapat mengelola sendiri proses 
pembelajaran dengan mengikuti struktur yang telah 
dibuat. 

Feedback-Interactivity Pembelajaran dapat dilakukan dengan interaktif dan 
disediakan feedback pada proses pembelajaran. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Illinois
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kebutuhan mutlak , dan jarak serta lokasi bukanlah halangan 

lagi. Dari sinilah muncul LMS. Perkembangan LMS yang makin 

pesat membuat pemikiran baru untuk mengatasi masalah 

interoperability antar LMS yang satu dengan lainnya secara 

standar. Bentuk standar yang muncul misalnya standar yang 

dikeluarkan oleh AICC (Airline Industry CBT Commettee), IMS, 

SCORM, IEEE LOM, ARIADNE, dsb. 

d. Tahun 1999 sebagai tahun Aplikasi E-learning berbasis Web. 

Perkembangan LMS menuju aplikasi e-learning berbasis Web 

berkembang secara total, baik untuk pembelajar (learner) 

maupun administrasi belajar mengajarnya. LMS mulai 

digabungkan dengan situs-situs informasi, majalah, dan surat 

kabar. Isinya juga semakin kaya dengan perpaduan multimedia , 

video streaming, serta penampilan interaktif dalam berbagai 

pilihan format data yang lebih standar, dan berukuran kecil. 

Melihat perkembangan e-learning dari masa ke masa yang terus 

berkembang mengikuti perkembangan teknologi, maka dapat disimpulkan 

bahwa e-learning akan menjadi system pembelajaran masa depan. 

Alasan efektifitas dan fleksibilitas akan menjadi alas an utama. 

Slogan yang selalu diangkat dalam penerapan e-learning, yaitu “Content 

is King, Conversation is Queen”. Sudah sepantasnya bagi Penggiat e-

learning, untuk selalu berusaha menyajikan konten yang bisa diterima 

dengan baik, bisa diakses dengan mudah, dan bisa diiikuti dengan 

menyenangkan.  

Dalam dunia e-learning, SDM merupakan faktor yang sangat vital dalam 

implementasi e-learning. Mengapa demikian? Karena e-learning muncul 

justru untuk meningkatkan kualitas SDM, baik itu di perusahaan, instansi, 

institusi/dunia pendidikan, maupun di dalam kehidupan bermasyarakat. 

Oleh karena itu SDM yang ada perlu dipersiapkan dengan sebaik-baiknya 

sebelum e-learning dijalankan. 

SDM suatu perusahaan/institusi harus mempunyai pola pikir yang 

menyatakan bahwa e-learning menjadi kebutuhan perusahaan/institusi 
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untuk mencapai visi dan misi perusahaan/institusi itu sendiri, sehingga e-

learning harus dilakukan.  

Cara pandang ini tentunya membawa konsekuensi dan menuntut adanya 

perubahan, diantaranya adalah perubahan budaya kerja di perusahaan/ 

institusi tersebut. Dalam hal ini manajemen SDM sebagai pengelola SDM 

yang ada tentunya akan membuat kebijakan-kebijakan yang sesuai 

dengan kebutuhan untuk menjalankan e-learning di perusahaan/institusi 

tersebut. 

4. Kelebihan dan Kekurangan  E-learning 

Seperti sebagaimana telah disebutkan di atas, e-learning telah 

mempersingkat waktu pembelajaran dan membuat biaya studi lebih 

ekonomis. E-learning mempermudah interaksi antara peserta didik 

dengan bahan/materi, peserta didik dengan dosen/guru/instruktur maupun 

sesama peserta didik. Peserta didik dapat saling berbagi informasi dan 

dapat mengakses bahan-bahan belajar setiap saat dan berulang-ulang, 

dengan kondisi yang demikian itu peserta didik dapat lebih memantapkan 

penguasaannya terhadap materi pembelajaran. 

Dalam e-learning, faktor kehadiran guru atau pengajar otomatis menjadi 

berkurang atau bahkan tidak ada. Hal ini disebabkan karena yang 

mengambil peran guru adalah komputer dan panduan-panduan elektronik 

yang dirancang oleh "contents writer", designer e-learning dan 

pemrogram komputer. 

Dengan adanya e-learning para guru/dosen/instruktur akan lebih mudah 

dalam hal: 

a. melakukan pemutakhiran bahan-bahan belajar yang menjadi 

tanggung jawabnya sesuai dengan tuntutan perkembangan 

keilmuan yang mutakhir. 

b. mengembangkan diri atau melakukan penelitian guna 

meningkatkan wawasannya 

c. mengontrol kegiatan belajar peserta didik. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Komputer
http://id.wikipedia.org/wiki/Elektronik
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemrogram_komputer
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Kehadiran guru sebagai makhluk yang hidup yang dapat berinteraksi 

secara langsung dengan para murid telah menghilang dari ruang-ruang 

elektronik e-learning ini. Inilah yang menjadi ciri khas dari kekurangan e-

learning yang tidak bagus. Sebagaimana asal kata dari e-learning yang 

terdiri dari e (elektronik) dan learning (belajar), maka sistem ini 

mempunyai kelebihan dan kekurangan. 

D. Aktivitas Pembelajaran 

Ambillah lap top, kemudian hubungkan dengan internet yang sifatnya off 

line dan kemudian on line, dan komunikasikan dengan teman atau 

diskusikan dengan teman dikelas untuk melihat proses akses materi lewat 

internat maupun intranet, apa yang terjadi ketika akses materi atau down 

load materi. 

E. Latihan/Tugas 

Pilihlah alternatif jawaban yang paling tepat, pada pertanyaan-pertanyaan 

di bawah ini. 

1. Mengapa  e-learning itu perlu dilakukan dalam pembelajaran ?  

a. Lebih ekonomis 

b. Tidak perlu banyak kertas 

c. Bisa dilakukan dimana saja 

d. Semua benar 

2. Bagaimana  proses pembelajaran tidak langsung dengan pemanfaatan 

TIK ? 

a. Pembelajaran mandiri (browsing)dengan internet atau 

intranet 

b. Download materi lewat internet 

c. Mengakses content online 

d. Semua benar 

 

F. Rangkuman 

Perkembangan pembelajaran dari konvensional lebih diarahkan pada 

system e-learning, alasannya adalah mengurangi fasilitas bentuk kertas 
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dan tenaga. Kejelekan dari sisten e-learning adalah diperlukannya 

kesiapan peralatan dan SDM yang professional. Dilihat dari bentuk 

penyajian pembelajaran bisa bersifat langsung dan tidak langsung, 

disamping itu system pembelajaran bisa di setting dengan offline maupun 

online. Sebagai sarana aplikasi e-learning adalah dengan sisten internet 

atau intranet 

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

1.  Umpan Balik  

a. Hal-hal apa saja yg sudah saudara kuasai berdasarkan 

pemahaman dan pengalaman yang berkaitan dengan materi 

pokok Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan 

Komunikasi ? 

b. Hal-hal apa saja yg masih belum saudara kuasai berdasarkan 

pemahaman dan pengalaman yang berkaitan dengan materi 

pokok Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan 

Komunikasi ? 

c. Saran apa yang dapat saudara sampaikan terkait dengan proses 

pembahasan materi pokok Pembelajaran Berbasis Teknologi 

Informasi dan Komunikasi agar kegiatan berikutnya lebih baik / 

lebih berhasil ? 

2. Tindak lanjut 

Guru pembelajar dinyatakan berhasil dalam mempelajari modul ini apabila 

telah mampu menjawab soal-soal evaluasi / latihan dalam modul ini, 

tanpa melihat atau membuka materi dengan nilai minimal 80. Bagi yang 

belum mencapai nilai minimal 80 diharapkan untuk lebih giat mendalami 

lagi sehingga dapat memperoleh nilai minimal 80. 
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PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Prinsip pembelajaran dengan pemanfaatan TIK ini adalah bagaimana 

menyadarkan seluruh komponen pendidikan sampai pada penggunaan 

media elektronik dengan harapan ada perkembangan diri sehingga 

diharapkan munculnya inovasi dan kreatifitas pada peserta pendidikan. 

 

B. Tindak Lanjut 

Guru pembelajar dinyatakan berhasil dalam mempelajari modul ini apabila 

telah mampu menjawab soal-soal evaluasi / latihan dalam modul ini, 

tanpa melihat atau membuka materi dengan nilai minimal 80. Bagi yang 

belum mencapai nilai minimal 80 diharapkan untuk lebih giat mendalami 

lagi sehingga dapat memperoleh nilai minimal 80. 

 

C. Evaluasi 

Pilih jawaban yang paling tepat pada pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. 

1. Fungsi TIK dalam pendidikan adalah …. 

a. Untuk belajar lebih lanjut 

b. Mengembangkan materi 

c. Menjadikan personal yang profesional 

d. Untuk proses manajemen dan Administrasi pendidikan 

2. Prinsip pengunaan TIK dalam pembelajaran yaitu …. 

a. Bisa mengoperasikan internet 

b. Sekedar menggunakan Komputer 

c. Mengembangkan ilmu pengetahuan 

d. Penyadaran dan membentuk kreativitas 

3. Empat tahapan model integrasi TIK kedalam pendidikan, yaitu …. 

a. Emerging, Applying, infusing, evaluating  

b. Emerging, Applying, infusing, transforming  

c. Emerging, Applying, focusing, transforming 
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d. Emerging, corecting, infusing, transforming  

4. Bagaimana proses pembelajaran tidak langsung dengan pemanfaatan 

TIK ? 

a. Semua benar 

b. Mengakses content online 

c. Download materi lewat internet 

d. Pembelajaran mandiri (browsing)dengan internet atau intranet 

5. Jaringan internet sudah menyebar di sebagian besar wilayah 

Nusantara sehingga ketika guru ingin mengambil bahan ajar untuk 

mata pelajaran yang diampu, layanan yang dapat dimanfaatkan guru 

adalah …. 

a. SMS 

b. e-mail 

c. WhatsApp 

d. unduh (download) 

6. Saat ini internet sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat 

termasuk dunia pendidikan sehingga ketika guru ingin menayangkan 

materi ajar untuk peserta didik tidak secara individual, layanan yang 

dapat digunakan guru adalah…. 

a. chatting 

b. browsing 

c. unggah (upload) 

d. unduh (download) 

7. Guru dapat menggunakan internet untuk menyampaikan bahan ajar 

kepada peserta didik yang berkepentingan secara perorangan, yaitu 

dengan layanan …. 

a. SMS 

b. e-mail 

c. browsing 

d. tele-conference 

8. Guru dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komputer untuk 

melakukan pembelajaran jarak jauh. Model pembelajaran seperti ini 

dapat dilakukan melalui layanan …. 
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a. chatting 

b. browsing 

c. e-learning 

d. unduh (download) 

9. Melalui teknologi informasi dan komputer, guru dapat mengontrol 

peserta didik yang sedang melakukan program praktik kerja industri 

yang berjarak ribuan kilometer, baik melalui tanya jawab maupun tatap 

muka. Strategi yang dapat digunakan guru dalam hal ini adalah .... 

a. e-mail 

b. browsing 

c. unggah (upload) 

d. tele-conference 

10. Untuk sekolah di daerah terpencil yang belum memiliki jaringan 

internet, guru dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komputer 

dalam bentuk .... 

a. Local Area Net 

b. Global Area Net 

c. Regonal Area Net 

d. International Area Net 
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D. Kunci Jawaban 

1. Pembelajaran 1. Jawaban yang benar adalah, 

1. Fungsi dari TIK dalam pendidikan adalah …. 

c. Untuk proses manajemen dan Administrasi pendidikan 

2. Prinsip pengunaan TIK dalam pembelajaran yaitu …. 

e. Penyadaran dan membentuk kreativitas 

3. Empat tahapan model integrasi TIK kedalam pendidikan, yaitu …. 

b. Emerging, Applying, infusing, Transforming 

2. Pembelajaran 2. Jawaban yang benar adalah, 

1. Mengapa  e-learning itu perlu dilakukan dalam pembelajaran ?  

d. Semua benar 

2. Bagaimana  proses pembelajaran tidak langsung dengan 

pemanfaatan TIK ? 

d. Semua benar 

 

E. Evaluasi 

Jawaban paling benar adalah pernyataan yang berwarna merah. 

1. Fungsi TIK dalam pendidikan adalah …. 

a. Untuk belajar lebih lanjut 

b. Mengembangkan materi 

c. Menjadikan personal yang profesional 

d. Untuk proses manajemen dan Administrasi pendidikan 

2. Prinsip pengunaan TIK dalam pembelajaran yaitu …. 

a. Bisa mengoperasikan internet 

b. Sekedar menggunakan Komputer 

c. Mengembangkan ilmu pengetahuan 

d. Penyadaran dan membentuk kreativitas 
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3. Empat tahapan model integrasi TIK kedalam pendidikan, yaitu …. 

a. Emerging, Applying, infusing, evaluating  

b. Emerging, Applying, Infusing, transforming  

c. Emerging, Applying, focusing, transforming 

d. Emerging, corecting, infusing, transforming  

4. Bagaimana proses pembelajaran tidak langsung dengan 

pemanfaatan TIK ? 

a. Semua benar 

b. Mengakses content online 

c. Download materi lewat internet 

d. Pembelajaran mandiri (browsing)dengan internet atau intranet 

5. Jaringan internet sudah menyebar di sebagian besar wilayah 

Nusantara sehingga ketika guru ingin mengambil bahan ajar untuk 

mata pelajaran yang diampu, layanan yang dapat dimanfaatkan 

guru adalah …. 

a. SMS 

b. e-mail 

c. WhatsApp 

d. unduh (download) 

6. Saat ini internet sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat 

termasuk dunia pendidikan sehingga ketika guru ingin 

menayangkan materi ajar untuk peserta didik tidak secara 

individual, layanan yang dapat digunakan guru adalah…. 

a. chatting 

b. browsing 

c. unggah (upload) 

d. unduh (download) 

7. Guru dapat menggunakan internet untuk menyampaikan bahan 

ajar kepada peserta didik yang berkepentingan secara 

perorangan, yaitu dengan layanan …. 

a. SMS 

b. e-mail 



38 
 

c. browsing 

d. tele-conference 

8. Guru dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komputer 

untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Model pembelajaran 

seperti ini dapat dilakukan melalui layanan …. 

a. chatting 

b. browsing 

c. e-learning 

d. unduh (download) 

9. Melalui teknologi informasi dan komputer, guru dapat mengontrol 

peserta didik yang sedang melakukan program praktik kerja 

industri yang berjarak ribuan kilometer, baik melalui tanya jawab 

maupun tatap muka. Strategi yang dapat digunakan guru dalam 

hal ini adalah .... 

a. e-mail 

b. browsing 

c. unggah (upload) 

d. tele-conference 

10. Untuk sekolah di daerah terpencil yang belum memiliki jaringan 

internet, guru dapat memanfaatkan teknologi informasi dan 

komputer dalam bentuk .... 

e. Local Area Net 

f. Global Area Net 

g. Regonal Area Net 

h. International Area Net 
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